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  Дисертационният труд съдържа 155 стандартни машинописни страници и е онагледен 

с 14 таблици и 67 фигури включващи и микроскопски снимки. Използвани са 241 
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I. Използвани съкращения 

На кирилица 

АТК - анапластичен тиреоиден карцином 

ДК - дендритни клетки 

ХК – Hürthle-клетъчен карцином 

ПТК - папиларен тиреоиден карцином 

ППВ - полипептидни вериги 

ТК - тиреоиден карцином  

ФТК - фоликуларен тиреоиден карцином 

ФВПТК - фоликуларния вариант на папиларния тиреоиден карцином 

МТК – медуларен тиреоиден карцином 

 

На латиница 

ASK-1- apoptosis signal-regulating kinase 1 

EMT - epithelial mesenchymal transition (епително-мезенхимното преминаване) 

EGF -  Епителен растежен фактор  

GST-1 - Глутатион S-трансфераза-  

HPF - на голямо увеличение на зрителното поле 

LOH - загуба на хетерозиготност 

MGCs - многоядрени гигантски клетки  

MVD - Microvascular density - микроваскуларна плътност 

MEN - множествена ендокрина неоплазия 

PDTC - poorly differentiated thyroid cancer 

TGF-β - трансформиращ растежен фактор бета  

TKI - тирозин киназа 

TAMs - тумор-асоциираните макрофаги (tumor-associated macrophages) 

VEGF - васкуларен ендотелен разтежен фактор  
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II. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

   Тиреоидният карцином (ТК) е най-честото малигнено заболяване на органите на 

ендокринната система. Представлява 1% от всички злокачествени заболявания и е  един 

от десетте най-често срещани карциноми при жените. В България обхваща около 2% от 

новодиагностицираните тумори.  

Редица проучвания акцентират върху големия брой фактори оказващи влияние върху 

развитието и прогнозата на ТК. В сравнение с други злокачествени тумори той се 

свързва с по-добра преживяемост особено когато е по-виско диференциран. 

Възрастта, туморната големина, стадият на развитие, екстранодалното 

разпространение, както и далечните метастази, са част от добре проучените параметри, 

но напоследък, съвременни автори посочват, като важни предиктори и множество 

клетъчни, молекулни и генетични фактори. 

Връзката между развитието на неоплазмите на щитовидната жлеза и различни 

молекулни фактори играещи роля по отношение на прогнозата на процеса, 

продължават да бъдат обект на дискусия в ендокринната онкопатология, тъй като се 

наблюдава тенденция за увеличаване появата и развитието на злокачествени тумори. 

Различните прогностични  молекулни фактори най-общо могат да бъдат групирани, 

като имащи положително или негативно отношение към развитието и прогнозата на 

тиреоидния карцином. 

Трансформиращият растежен фактор-бета (TGF-β), принадлежи към семейството на 

факторите, които контролират клетките, като регулират клетъчната пролиферация, 

диференциация, мотилитет и адхезия. TGF-β-сигналиният път се осъществява чрез 

TGF-β- рецептор-ІІ (TGFβRII), Smad4 и Smad7 протеините.TGF-β представлява 

основният имуносупресорен цитокин, който е важен негативен регулатор на 

тиреоцитната функция. Туморните клетки могат да образуват TGF-β, който подтиска 

зреенето на дендритните клетки в тумора, главните антиген-презентираши клетки и по 

този начин избягва имунния надзор. В зависимост от вида и стадия на тумора  TGF-β от 

една страна може да оказва тумор-супресорен ефект, а от друга - тумор-промотиращ 

ефект. В българската литература не са описани честотата и степента на експресия на 

TGF-β-сигналния път в туморната микросреда при тиреоидния карцином, което ни дава 

повод да анализираме действието на TGF-β, SMAD протеините, дендритните клетки и 

макрофагите в туморогенезата при рака на щитовидната жлеза. 
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От друга страна, ангиогенезата се явява като ключов фактор в патогенезата и 

развитието на неоплазмени процеси, където образуването на нови кръвоносни съдове е 

от особена важност при снабдяването с кислород и други важни хранителни вещества 

на самият тумор. Съдовият ендотелен растежен фактор (VEGF), се явява един от 

основните потенциални регулатори на ангиогенезата и клетъчната миграция, като 

потенциален митоген фактор, който оказва влияние върху ендотелните клетки. 

Полиморфизмите в гени, кодиращи структурата на ензими, участващи в 

биотрансформацията на канцерогени, са асоциирани с риска от развитие на тумори и 

следователно имат значение от гледна точка на общественото здравеопазване. Един от 

потенциалните гени, който може да повишава риска от канцерогенеза, е генът, кодиращ 

синтезата на ензима глутатион S-трансфераза-  (GST-1). Полиморфизми в този ген 

водят до замяна на една аминокиселина с друга в състава на белтъчната молекула, а 

това се отразява на функцията й.  

Добре известна е ключовата роля на щитовидната жлеза в контрола на нивото на 

оксидативния стрес чрез ефектите на секретираните от клетките й хормони. В тази 

връзка вниманието на изследователите се фокусира върху гена, кодиращ структурата на 

GSTР1 изоензима. В българската литература няма данни за влиянието на GSTP1 

Ile105Val полиморфизма, като рисков фактор за карцином на щитовидната жлеза. 

Анализът на този полиморфизъм ще хвърли нова светлина върху изследването за риска 

от това социалнозначимо заболявание. 
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛ: 

 

Да се изследва експресията на различни  клетъчни и молекулни маркери, както и 

връзката им с прогресията и прогнозата при пациенти с рак на щитовидната 

жлеза.  

 

ЗАДАЧИ: 

За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

 

1. Демографска характеристика на пациентите и хистоморфологични особености и 

стадиране на туморите включени в проучването. 

2. Да се изследва експресията на TGF-β, TGF-β-рецептор-ІІ (TGFβRII), Smad4 и 

Smad7 протеините в туморната тъкан при рак на щитовидната жлеза във връзка с 

развитието и прогресията на карцинома. 

3. Да се анализира експресията на TGF-β, TGF-β-рецептор-ІІ (TGFβRII), Smad4 и 

Smad7 протеините в туморната тъкан като се корелира с инфилтрацията на 

CD68-позитивните макрофаги и се определи влиянието на тези фактори за 

туморната прогресия. 

4. Да се изследва експресията на VEGF в туморната тъкан и корелацията му със 

съдовия маркер CD31 и с дендритно-клетъчните маркери CD1а (позитивен при 

незрели ДК) и CD83 (позитивен при зрели ДК) за определяне прогресията на 

заболяването. 

5. Да се анализира влиянието на полиморфизма GSTP1 Ile
105

Val за определяне на  

риска от развитие на рак на щитовидната жлеза. 
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IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 

За целите на  настоящия труд са изследвани ретроспективно 112 пациенти с рак на 

щитовидната жлеза  оперирани в Хирургичните клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 

Киркович„ - Стара Загора, в периода 1998-2015. 

Биопсичните материали на изследваната група са обработени хистологично, 

хистохимично, имунохистохимично и имунофлуоресцентно. Изолирана беше и ДНК от 

биопсичните материали на изследваните пациенти, в лабораторията по Молекулярна 

патология на катедрата по “Обща и клинична патология, съдебна медицина, 

деонтология и дерматовенерология“ - Тракийски университет, Медицински факултет, 

Стара Загора.  

Всички пациенти бяха периодично проследявани в „Комплексен онкологичен център – 

Стара Загора”, като последното проследяване беше извършено на 30 януари 2016 

година и началото на декември 2016 година пациентите бяха отново проследени за 

рецидиви. Събраните данни (пол, възраст, ЕГН, адрес, дата на операция, дата на 

изписване, степен на диференциация,  хистологичен тип и стадий) бяха въведени  в 

електронна таблица. Проучването беше съобразено с „Хартата за правата на пациента”. 

Етично разрешение за използването на клинични материали и данни беше 

предварително получено от Етичната комисия в УМБАЛ „Ст. Киркович“ АД - гр. Стара 

Загора, за ползване на данни, архивни документи и клинични материали. 

 Геномна ДНК от пациентите беше екстрахирана след обработка на парафинови срези 

от биопсичния материал според изискванията на използвания търговски кит (GeneJet 

Genomic DNA Purification Kit, Thermo Scientific). 

Изследваната група пациенти беше ревизирана и класифицирана от двама патолози и 

един специализант (МГ, ВВ, КИ)  съобразно с WHO хистологична класификация на 

туморите на шитовидната жлеза (според СЗО  2004г.). 

След извършената  хистологичната класификация групата пациенти включваше: 81 

пациенти  (72,3 %) с папиларен карцином, 14 пациенти (12,5%) с фоликуларен 

карицном, 6 пациента (5,4%) с анапластичен карцином, 5 пациента (4,5%) с медуларен 

карцином и 6 пациента (5,4%) с Хъртелов карцином, описани на Таблица 4. 
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Таблица4. Класификация на 112 тиреоидни карциноми 

Диагноза                    брой пациенти(%) 

Папиларен карцином                                                                         81 (72,3 %) 

- Класически вариант – 56 (69,13%) 

- Микрокарцином – 3 (3,7%) 

- Фоликуларен вариант – 10(12,34%) 

- Дифузен фоликуларен вариант – 2 (2,46%) 

- Tall cell вариант– 3 (3,7%) 

- Дифузен склерозиращ вариант - 7 (8,64%) 

 

Фоликуларен карцином          14 (12,5%) 

- Минимална инвазия - 9 (64,28%) 

- Широка инвазия– 5 (35,71%) 

Хъртелов карцином    6 (5,4%) 

Анапластичен карцином       5 (4,5%) 

Медуларен карцином                                                                                    5 (4,5%) 

 

 

Стадирането на пациентите извършихме съгласно TNM класификацията според 

(American Joint Committee on Cancer, 2010). Според критериите за диференциацията в 

нашата група 96 от туморите са добредиференцирани, лошо диференцирани – 5 

(фоликуларни карциноми с широка инвазия, наличие на ядрена атипия и митози), 

недиференцирани (анапластични) – 5, и медуларни карциноми - 5. Стадирането на 

пациентите при отделните видове карциноми са представени в Таблица 5. 

 

Таблица 5. Стадиране на пациентите при различните типове тиреоиден карцином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анапластичен карцином 

N(%) 

ТNM стадии 

4 (66,7%) 

1 (33,4%) 

 

T4N0MO 

T4NbMO 

 

Възраст 

средна възраст 61,7±5,86; min 47, max 79 години. 

 

Пол 

Мъже 1 (16,7%) 

Жени 4 (83,3%) 
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Фоликуларен карцином 

N(%) 

ТNM стадии 

 

9 (64,2%) 

3 (21,4%) 

1 (7,1%) 

1 (7,1%) 

T1NOMO 

T2NOMO 

T3NOMO 

T4NOMO 

Възраст 

средна възраст 56,14±2,68; min 40, max 71 години. 

<45г. – 2(14,3%) 

>45г. -  12 (85, 7%) 

Пол 

Мъже 5 (35,7%) 

Жени 9 (64,3%) 

 

Папиларен карцином 

N(%) 

ТNM стадии 

44 (54,3%) 

1 (1,2%) 

23 (28,4%) 

2 (2,5%) 

1 (1,2%) 

8 (9,9%) 

1 (1,2%) 

1 (1,2%) 

 

T1NOMO 

T1N1MO 

T2NOMO 

T2N1MO 

T2NXMO 

T3NOMO 

T3N1MO 

T4NOMO 

 

Възраст 

средна възраст 51,9±1,49; min 22, max 81 години. 

<45г. – 23(28,4%) 

>45г. -  58 (71,6%) 

Пол 

Мъже 12 (14,8%) 

Жени 69 (85,2%) 

 
 

Хъртелов карцином 

N(%) 

ТNM стадии 

4(70%) 

2(30%) 

  

T1N0MO 

T2N0MO 

  

Възръст 

средна възраст 55,20±3,87; min 42, max 64 

години. 

  

Пол 

Мъже 2 (30%) 

Жени 4 (70%) 
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Геномна ДНК от пациентите беше екстрахирана след обработка на парафинови 

срези от биопсичния материалнавсички пациенти от изследваната група, като в 

контролната група участваха 133 здрави лица, част от коитоса доброволци, а останалата 

част са пациенти от профилактични прегледи,които след попълване на анкетна карта не 

съобщават за болести на щитовидната жлеза. Една група от тях са с други заболявания: 

36 пациента със артериална хипертония, 4 – с вибрационна болест, 5 - с исхемична 

болест на сърцето, 2 - с подагра и 10 - с хиперхолестеролемия. 

Конролната група се състои от 79 мъже (59,4%) и жени 54 (40,6%) на средна възраст 

48,47±16,1, min 18, max 85 години представена в Таблица 6. 

Таблица 6. Контролна група на пациенти участващи в изследването 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медуларен карцином 

N(%) 

ТNM стадии 

1 (20%) 

1 (20%) 

1 (20%) 

1 (20%) 

1 (20%) 

 

T1N1MO 

T2N0MO 

T2N1MO 

T3N1M1 

T4N1M1 

 

Възраст 

средна възраст 54,6±7,66; min 49, max 67години. 

 

Пол 

Мъже 2 (40%) 

Жени 3 (60%) 

Контролна група % (n=133) 

Доброволци – 76 (57,14%) 

артериална хипертония –36 (27,06%) 

Вибрационна болест – 4 (3,0%) 

ИБС – 2 (1,5%) 

Подагра -10 (7,5%) 

Възраст 

средна възраст 48,47±16,1; min 18, max 85години. 

 

Пол 

Мъже 79 ( 59,4%) 

Жени 54 (40,6%) 
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Методи  

 

1. Биологични материали  

Венозна кръв  

От здравите контроли беше взета 5 ml периферна кръв в епруветки с антикоагулант, 

съхранявана при – 20
0
С до използването и за изолиране на ДНК. Манипулацията за 

получаването на необходимата ни за последващо изследване кръв не беше свързано с 

вреда и значим дискомфорт на участниците в изследваната от нас група. 

Тъканни материали  

Тъканните материали бяха рутинно получени по време на хирургичната интервенция, 

като биопсичен материал. Биологичните материали съхранявахме според изискванията 

на производителя на съответните реактиви до провеждането на лабораторни 

изследвания. Всички биологични материали бяха кодирани и се поддържаше тяхната 

анонимност. 

Личните данни на пациентите са събрани и съхранени като се гарантира 

конфиденциалността на тези данни, като се зачитат правата и благополучието на 

пациентите. 

Участието на контролите и пациентите беше доброволно, което се доказва със 

самолично подписан лист за информирано съгласие. 

Използвани методи 

1.Хистохимично изследване 

Рутинно оцветяване с хематоксилин-еозин/HE/ 

Изпълнение на метода: 

За целите на рутинната светлинна микроскопия, късчета нормална щитовидна тъкан, 

туморна тъкан и тъкан взета от границата между нормална и туморна тъкан с размер 

10mm х 15mm х 15mm са фиксирани в 10% разтвор на неутрален буфериран формалин 

(Merck) за 24 часа. Последва включване в парафин с точка на топене 56
0
-57

0
С. 

Парафиновите срези бяха оцветени с хемалаун-еозин по стандартната методика. 

Готовите срези бяха включени в канадски балсам и покрити с покривни стъкла. 

2.Имунохитологично изледване 

Изпълнение на метода: 

Пробите са фиксирани в 10% формалин, вкючени в парафин (парафинов диспенсър 

Leica EG1150OH) на микротомни срези с дебелина 4-5μm (микротом Leica RM2235). 

Готовите срези бяха монтирани на предметни стъкла, предварително покрити с адхезив 
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Poly-L-Lisine (Sigma Chemicals, St. Louis, MO). След това беше направена фиксация 

на хистологичните срези чрез изсушаване – 1-2 h  на 60
0
С (в термостат). След  

депарафиниране и обезводняване  на хистологичните срези  антигенното възтановяване 

беше извършено, като стъклата бяха поставени в кювета с предварително затоплен до 

50
0
С буфер с pH според протокола на фирмата производител за изследване експресията 

на съответното антитяло. 

Използвани бяха следните реактиви за имунохистохимично оцветяване на 

всичките 112 биопсични проби: 

Таблица 7. Реактиви за имунохистохимия 
N Антитяло и клон Производител  Разреждане  Реакция  
1. заешко анти-човешко 

антитяло срешуTGF-β1 Clone 

sc-146 

Santa Cruz 

Biotechnology, USA 

1:50 Цитоплазмена и слабо 

мембранна 

2. заешко анти-човешко 

антитяло срешуTGFβ1RII 

Clone sc-400 

Santa Cruz 

Biotechnology, USA 

1:50 Мембранна и слабо 

цитоплазмена 

3. мише анти-човешко антитяло 

срешуSMAD4 Clone sc-7966 

Santa Cruz 

Biotechnology, USA 

1:50 Цитоплазмена/ядрена 

4. Моноклонално мише анти-

човешко антитяло срешу 

Vascular Endothelial Growth 

Factor Clone VG1 Code No. 

M7273 

DAKO, Denmark 1:25 Цитоплазмена/ядрена 

5. Моноклонално мише анти-

човешко антитялосрешуCD1a 

Clone010Code M3571 

DAKO, Denmark 1:100 Мембранна и цитоплазмена 

6. Моноклонално мише анти-

човешко антитяло 

срешуCD31, Endothelial Cell 

Monoclonal Antibody Clone 

JC70A Code M0823 

DAKO, Denmark Ready-to-Use* Мембранна и слабо 

цитоплазмена 

7. Моноклонално мише анти-

човешко антитяло 

срешуCD83 Clonesc-19678 

Santa Cruz 

Biotechnology, USA 

1:50 Мембранна и 

цитоплазмена 

8. Моноклонално мише анти-

човешко антитяло срешу 

CD68 макрофагиClone KP11 

M0814 

DAKO, Denmark 1:50 Цитоплазмена 

9. мише анти-човешко антитяло 

срешуSMAD7 Clone sc-11392 

Santa Cruz 

Biotechnology, USA 

1:50 Цитоплазмена/ядрена 

10

. 

EnVision™ FLEX, High 

pH(Link) 

 

DAKO 

- - 

*redy-to-use- готов разтвор за директна употреба 
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За всяко от посочените антитела бяха използвани положителна и съответно 

отрицателна контрола. За положителни котроли бяха използвани тъкани с доказана 

силна експресия на изследваните антитела, а за отрицателни съшите по време на 

стадартната имунохистохимична процедура не бяха накапвани с изследваното 

антитяло.Нормална щитовидна жлеза по периферията на тумора  беше използвана като 

вътрешна контрола. 

Отчитане на резултатите 

За отчитането на получените резултати беше използван светлиненмикроскоп Leica 

DM2500 със съответните увеличения: х100; х200; х400. За всеки отделен препарат бяха 

преглеждани по 10 зрителни полета на увеличение х 200 и х 400. 

При отчитане експресията на TGF-β1 и TGFβ1RII в клетките на туморната тъкан, 

беше оценявана цитоплазмената експресия на TGF-β1, както и мембранната експресия 

на TGFβ1RII. За позитивни бяха приемани случаите, в които над 20% от изследваните 

клетки демонстрираха експресия на протеините [Gulubova et al.,2010]. Медиаторите 

Smad4 и Smad7 бяха оценявани в цитоплазмата и ядрата на туморните клетки на 

пациентите от изследваната група. В цитоплазмата двата протеина бяха оценявани като 

силно експресирани “++”, слабо експресирани “+” и такива с липса на  експресия “-”, а 

в ядрата се отчиташе наличието или отсъствието им.TGF-β1 експресията също беше 

оценявана и в центъра и периферията във всички тиреоидни карциноми и 

заобикалящата нормална тиреоидна тъкан, която беше използвана като вътрешна 

контрола. Експресията на VEGF  в туморната цитоплазма беше оценявана според 

степента на интензивност (I) и процент (%) на позитивни туморни клетки:според % “-“ 

–липсваща < 10%; “+“- 10-25%умерена експресия;  „++“ 26-46% силно положителна 

експресия; и „+++“ >50% положителни туморни клетки . Според интензивността: 0 –

липсва на експресия, 1-слаба, 2-умерена, 3-силна. Сумирането на интензивността на 

оцветяването и процента на положителни туморни клетки дава окончателния резултат 

като: 0 – липса на експресия, 2-слаба експресия, 3-умерена експресия и 4 – 6-силна 

експресия [Abdou et al., 2006]. За статистистическия анализ в дисертацията отчетените 

резултатите бяха обединени като:  “-“ – липсваща експресия ,“+/++“- позитивна 

експресия в туморната цитоплазма.  

CD1a
+
, CD83

+
 клетки бяха преброени в туморната тъкан и туморната граница, на 

5 зрителни полета в областите с най-много клетки (hot spots) при увеличение (х 320, 

0.74 mm
2
). В околната нормална щитовидната жлеза същите клетки се преброяват в 5 
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зрителни полета, избрани на случаен принцип, при увеличение (х 320, 0.74 mm
2
). Броят 

на положителните клетки беше изчислен на 1 mm
2
зрително поле.  

Микросъдова плътност (MD) беше оценявана в най-малко 3 перитуморни области 

(така наречените "hot spots") с най-високата плътност на CD31. Положително 

оцветените ендотелни клетки или клетъчни клъстери със или без видим лумен бяха 

преброени като отделни микросъдове. За отчитане на CD68-положителните клетки, 

същитебяха преброени в туморната тъкан и туморния ръб, на 5 зрителни полета в 

областите с най-много клетки (hot spots) при увеличение (х 320, 0.74 mm
2
).Броят на 

положителните клетки беше изчислен на 1 mm
2
зрително поле[Gulubova et al., 2013]. 

Многоядрените гигантски клетки (MGCs) се намират в лумените на туморните 

фоликули, най-изразено при ПТК. Отчитането им (Фиг.11) според  Brooks и сътр.,2009 

се определя по стриктни хистологични критерии: 

1. MGCs  се намират в лумена на кистичните простанства на тумора; 

2. MGCs  имат стъкловитна плътна еозинофилна цитоплазма; 

3. MCGs имат най-малко три ядра; 

4. Полуколичествената оценка се определя като следва: 0MGCs на срез - няма 

(none); 1-2 MGCs на срез - няколко (few); ≥ 3 MGCs на срез - много (many).  

 

Фиг.12. Наличие на „много“ многоядрени гигантски клетки при ПТК (ХЕ X 100). 

За доказване на медуларните карциноми освен хистологичните критерии използвахме 

имунохистохимичен метод за положителна еспресия на Calcitonin, Chromogranin 

специфично оцветяване за амилоид Congo Rot. 

 

Фиг.15 Cпецифично оцветяване за амилоид Congo 

Rot - медуларен карцином  х 200. 
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Фиг.13; Фиг.14 Положителна експресия на калцитонин  и  хромогранин в туморна тъкан от 

медуларен карцином  х 200. 

 

Имунофлуоресцентно изледване 

Изпълнение на метода за двойна имунофлуоресценция: 

След депарафиниране и обезводняване на хистологичните срези според уазанията за 

изпълнение на метода пробите бяха инкубирани в смес от две първични антитела 

(Моноклонално мише анти-човешко антитяло срешу CD68 макрофаги Clone KP11 

M0814 DAKO, Denmark1:50 и заешко анти-човешко антитяло срешу IL-17 Clone sc-

7927 Santa Cruz Biotechnology, USA 1:100) Инкубацията беше извършена за един час 

във влажна камера на стайна температура. След промиването пробите бяха инкубирани 

във смес от две вторични антитела (анти-заешко IgG (WHOLE MOLECULE) TRITC 

conjugateантитяло Developed in Goat IgG Fraction of Antiserum, T5268, Sigma-Aldrich, 

Inc. и анти-мише IgG (WHOLE MOLECULE) FITCconjugateантитяло developed in Goat 

IgG Fraction of Antiserum F 9006) за 1 час на стайна температура на тъмно. 

На края последва промиване в буфер PBS c pH 7.4 три пъти по 5 min.  Готовите срези 

бяха монтирани съсPBS/Glycerol.Резултатите се отчитаха каткто следва: CD68 бяха 

маркирани в зелен цвят, а IL-17 в червен цвят. 

 

Генотипен анализ 

Екстрахирана беше геномна ДНК от биопсична туморна тъкан от  49 пациенти с ТК, 

включени в парафин с помощта на ДНК кит за изолиране (GeneJet Genomic DNA 

Purification Kit, Thermo Scientific). Екстрахираната ДНК е съхранявана при 
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температура -20
0
C до момента на използването й. Концентрацията на получената ДНК 

е определена спектрофотометрично, използвайки NanoVueTM Spectrophotometer (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, UK). Съотношението на абсорбциите при 260 nm срещу 

280 nm се изчислява за оценка читотата на ДНК пробите. Генотипирането по 

еднонуклеотидния полиморфизъм Ile
105

Val (A
313

G) в GSTP1 (rs1695) беше проведена 

чрез прилагане на PCR-RFLP техника, описана от Harries et al.1997. 

Специфичните праймери, P105F и P105R, амплифицират район от геномната ДНК с 

големина 176 нуклеотидни двойки [Harries et al., 1997]. Като резултат от транзицията 

A→G в позиция 1578 в гена за GSTP1, във вариантния алел се появява рестрикционно 

място на ензима Alw26I, което води до получаване на два фрагмента с големина 

съответно 91 и 85 нд. Хомозиготите по дивия тип GSTP1алел (А/А) биват 

идентифицирани с една ивица с големина 176 нд, при хетерозиготите (А/G) се 

наблюдават три ивици- 176, 91 и 85нд, а хомозиготите по вариантния алел (G/G) се 

идентифицират с две ивици от 91 и 85 нд. 

Статистически методи 

Получените методи бяха подложени на статистически анализ, извършен с 

помощта на статистическата програма SPSS for Windows Version 16(SPSS, Inc., Chicago, 

IL, USA). Използвани бяха следните статистически методи: 

Дескриптивна статистика 

Използвахме методите на дескриптивната статистика за описание на 

демографската и клинична характеристика на пациентите. Тестове и графики за 

нормалност на разпределението. 

Вариационен анализ. Беше използван t-теста на Student за сравнение на групи от 

независими величини. 

Алтернативен анализ. Тест χ
2
и тест на Fisher. Тези тестове бяха използвани за 

оценка на вътрегрупови и междугрупови различия. 

Непараметричен анализ. Беше използван когато разпределението на изследваните 

параметри в групите се различаваше от нормалното. 

U-тест на Mann-Whitneyза сравнение на групи от независими величини. 

Тест на Wilcoxon (signed-ranks test). Беше използван за сравнение на две групи 

свързани данни. 

Корелационен тест на Spearman.Чрез този тест беше изследвана причинно-

следствена връзка между изучаваните събития. Причинната зависимост оценяхме като 
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слаба при стойности на коефициента на корелация (R) до 0.3, умерена-между  0.3 и 0.5, 

значителна – между 0.7 и 0.9 и изключително голяма при r>0.9. 

Преживяемостта бе определена посредством метода с построяване на криви по 

Kaplan-Meier, анализирани, чрез long-rank тест. 

За всички използвани анализи, статистически достоверни различия бяха приети 

при ниво на значимост p<0.05 и ниво на гаранционна вероятност 0.95. 

При изготвянето на графичните изображения  и таблици изготвяхме софтуерните 

продукти Microsoft Excel XP Microsoft и Word XP (Microsoft Crop.,2010,USA). 
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V. РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Разпределение на пациентите по съответните клинични, 

хистоморфологични и демографски показатели. 

 

     В изследването са включени 112 случая проследени ретроспективно в периода 1998-

2015 година с рак на щитовидната жлеза, оперирани в Хирургичните клиники 

на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора.  

Групата пациенти е съставена от 22 мъже (19,6%) и 90 жени (80,4 %) на възраст от 22 

до 81 години (средна възраст 53,28 години), 55 (49,1%) от тях са <53 години, а 

останалите 57 (50,9%)  пациенти са  >53 години. Резултатите от анализа на честотното 

разпределение по възраст е показано на Фиг.15. 

 

Фиг. 15. Рапределение на пациентите според възрастта. 

От проведения анализ на честотата според възрастта и пола се установи, че най-

засегната е групата пациенти между 50 и 60 години, като по-често ТК се среща при 

жените, представена  на Фиг.16. 
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Фиг. 16.  Разпределение на пациентите според пола и средната възраст. 

 

От изследваната група пациенти с ТК в 63,4% (n=81) се среща папиларния карцином 

(ПТК), включващ класически вариант – 56 (69,13%), микрокарцином – 3 (3,7%), 

фоликуларен вариант на папиларен карцином (ФВПТК) – 10 (12,34%), дифузен 

фоликуларен вариант – 2 (2,46%), Tall cell вариант – 3 (3,7%), дифузен склерозиращ 

вариант - 7 (8,64%),  последван от фоликуларния карцином (ФТК) 12,5% (n=14), 

анапластичния карцином (АТК) 5,4% (n=6), Хъртелов карцином (ХК) 6,4% (n=6), и 

медуларен карцином (МТК) 4,5% (n=5),  Фиг.17. 

 

Фиг. 17.  Разпределение на пациентите според типа карцином на щитовидната жлеза. 

 

При стадирането по TNM класификацията 45,5% (n=51) от пациентите в изследваната 

група са в  I
 
стадий, 14,3% (n=16)  - II

 
стадий, 16,1% (n=18) - III

 
стадий и  само 2,7% 

(n=3) от пациентите са  в  IV
 
стадий. Резултатите са представени на Фиг.18. 
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n=7 

68,20% 
n=15 

53,30% 
n=48 

46,70% 
n=42 

мъже жени 

ПТК 
63,4% 
N=81 

ХК 
6,4% 
N=6 

ФТК 
12,5% 
n=14 

АТК 
5,4% 
n=6 

МТК 
4,5% 
n=5 
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Фиг. 18. Разпределение на пациентите според  клиничния стадий. 

 

При анализ на дълбочината на туморната инвазия установихме, че 89,2% (n=61) от 

пациентите са в Т1-Т2 стадий, където туморът е ограничен в щитовидната жлеза, 

докато само при 4 пациенти (10,8%) са в Т3-Т4 сдадий, водещ до минимална 

екстратиреоидна инвазия или разположен извън капсулата на жлезата. При стадирането 

на базата на засягане на лимфни възли 5 пациенти (13,5%) са в N1 стадий и в N1а, 

докато останалите 86,5% от пациентите не показват наличие на метастази в лимфните 

възли. Установихме, че 97,3% от пациентите нямат далечни метастази и само при един 

пациент (2,7%) се установиха такива. Данните от разпределението на пациентите 

според TNM са представени на Фиг.19. 

 

Фиг. 19.  Разпределение на пациентите по TNM. 

I стадий 
58% 
n=51 

II стадий 
18% 
n=16 

III стадий 
21% 
n=18 

IV стадий 
3% 
n=3 
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При двадесет от пациентите (30.8%) с рак на щитовидната жлеза не наблюдавахме  

наличие на инфилтрация в капсулата, докато останалите 69,2% (n=45) от туморите  

инфилтрираха капсулата.  На Фиг.20. са обобщени данните за наличие на  инфилтрация 

в капсулата в тумора при изследваната група пациенти. 

 

Таблица 6. Клинични, морфологични и хистологични характеристики при различните типове 

рак на щитовидната жлеза. 

Параметър ПТК*** 

N (%) 

МТК*** 

N (%) 

ФТК*** 

N (%) 

АТК*** 

N (%) 

ХК*** 

 N (%) 

p-value 

Възраст 

(медиана±SD) 

51.90±1.49 54.60±7,66 56.14±9.5

9 

61.67±12.0

5 

55.20±3.8

7 

0.718* 

Пол 

      мъже 

      жени 

 

12  (14.8) 

69 (85.2) 

 

2  (40.0) 

3 (60.0) 

 

5 (38.5) 

9 (61.5) 

 

1 (16.7) 

5 (83.3) 

 

2 (40.0) 

3 (60.0) 

0.316** 

pT 

класификация 

       

          T1-T2 

T3-T4 

 

 

73 (90.1) 

8  (9.9) 

 

 

3  (60.0)  

2  (40.0) 

 

 

 

9 (72.7) 

3 (27.3) 

 

 

0 (0) 

6 (100) 

 

 

5(100) 

0 (0) 

<0.0001** 

N-стадий 

    N0 

    N1 

 

77 (93.3) 

4 (6.7) 

 

4 (90.0) 

1  (10.0) 

 

14 (100) 

0 (0) 

 

5 (90) 

1 (10) 

 

5(100) 

0 (0) 

0.214** 

Метастази 

    M0 

    M1 

 

81 (100) 

0    (0) 

 

4 (90.0) 

1  (10.0) 

 

14 (100) 

0 (0) 

 

6 (100) 

0 (0) 

 

5(100) 

0 (0) 

0.065** 

pTNM клиничен 

стадий 

     I  

     II  

     III  

     IV  

 

 

57 (61.3) 

13 (21.0) 

11 (17.7) 

0 (0) 

 

 

1 (20.0) 

3 (60.0) 

1 (20.0) 

0 (0) 

 

 

9 (66.7) 

3(16.7) 

1(8.3) 

1 (8.3) 

 

 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

6(100.0) 

 

 

4 (60.0) 

2 (40.0) 

0 (0) 

0 (0) 

0.005** 

Инфилтрация в 

капсулата 

   няма 

   има 

 

9 (18.0) 

53 (79.3) 

 

1(20.0) 

4 (80.0) 

 

8 (60.0) 

6 (40.0) 

 

5(80.0) 

1(20.0) 

 

4 (80.0) 

1 (20.0) 

0.008** 

* - ANOVA test; ** - 2 test 

*** - ПТК-папиларен тиреоиден карцином; МТК-медуларен тиреоиден карцином; ФТК-фоликуларен 

тиреоиден карцином; АТК-анапластичен тиреоиден карцином; ХК-Хъртелов тиреоиден карцином 

69,20% 
n=45 

30,8% 
n=20 

има капсула няма капсула 
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Инвазия на тумора в дълбочина  (по-висок рТ) и по- напреднал стадий (стадий III или 

IV) са по-често явление при АТК, отколкото при  ПТК и ФТК (р <0.0001 и р = 0.010, 

респективно). От представените данни в Таблица. 2 прави впечатление, че най-

многобройната група пациенти са с ПТК, където повечето пациенти са в Т1-Т2 стадий 

по TNM без наличие на далечни метастази и метастази в лимфните възли, както и по 

клиничен стадий повечето от изследваната група пациенти са в I-II стадий, и имат 

наличие на капсула в тумора.  

2. Изследване експресията на TGF-β, TGF-β рецептор-ІІ (TGFβRII) и на 

медиаторите Smad4, Smad7 в туморната тъкан при карцином на 

щитовидната жлеза. Определяне на развитието и прогресията на 

карцинома 

Имунохистохимично изследвахме 87/112 пациенти за експресията на TGF-β1, TGFβRII, 

Smad4 и Smad7, като по-голямата група от изследваните пациенти са с папиларен 

карцином. 

Изследване експресията на TGF- β1 и TGFβRII 

 

Фиг. 21 Експресия на TGF-β1 в туморната цитоплазма. 

 От изследваните 87 тиреоидни карциноми, туморните клетки предимно експресират 

TGF-β1 в туморната цитоплазма при 64 от пациентите, 68,90% (имат изразена силна 

експресия „++“), докато при 23 пациента 31,10% липсва експресия на този протеин 

(липсва експресия „-“ или има слаба “+“ експресия) показано на фиг.21.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

експресиращи неекспресиращи 

TGF-β1 експресия в туморната цитоплазма 

68,90% 
n=64 

 

31,10% 
n=23 
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Еспресията на TGF-β1 е еднакво силно изразена и в центъра и във периферията на 

туморната тъкан в 65,60% от изследваната група пациети с ПТК, Фиг.22.  

 

Фиг.22. TGF-β1 експресия в туморна цитоплазма и туморна граница при ПТК. 

 По отношение на степента на експресия на TGF-β1, на Фиг. 24 е показана силно 

изразена експресия на TGF-β1 при ПТК, в туморната цитоплазма, докато на Фиг. 25 е 

демонстрирана слаба до липсваша експресия на TGF-β1. На Фиг. 26 и Фиг. 27 е 

представена и експресията на TGF-β1 в периферията на туморната тъкан и в центъра на  

тумора. TGF-β1 показва силна експресия при микро-папиларен карцином (Фиг. 28), 

където е наблюдавана експресия в туморната тъкан и в туморната граница, като се 

вижда и част от заобикалящата нормална тиреоидна тъкан. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 23. Силно изразена  експресия (++) на TGF-β1 в туморната цитоплазма (х 200). Фиг. 24. 

Слаба експресия (-/+) на TGF-β1 в туморната цитоплазма (х 100). 

 

 

 

 

 

негативна"-" слаба"+" силна"++" 

25,40% 
n=17 

9,00% 
n=6 

65,60% 
n=44 

14,90% 
n=10 

19,40% 
n=13 

65,60% 
n=44 

TGF-β1 -център TGF-β1 -периферия 
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Фиг. 25. Експресия TGF-β1 в туморната граница (х 100). Фиг. 26. Експресия TGF-β1 в 

туморната тъкан (х 200). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 27. Експресия TGF-β1 в туморната цитоплазма и туморната граница при  микро- 

папиларен карцином (х 100). 

 

Експресията на TGFβRII в е изразена само в малък % от случаите (17,8%). Туморните 

клетки предимно не експресират TGFβRII демонстрирано на Фиг.28. 

 

Фиг. 28. Експресията на TGFβRII в туморната тъкан. 

На Фиг.29 е демонстрирана негативна експресия на TGFβRII в тиреоиден карцином и 

на Фиг.30 е показана силна експресия на рецептора. 

експресирщи неекспресиращи 

17,80% 
n=8 

82,20% 
n=79 

TGFβRII експресия  
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Фиг. 29; 30. Експресия на TGFβRII в тумора (х100; х 200). 

 

В туморите с намалена („+“) или негативна („-“) експресия на TGF-β1 в туморната 

цитоплазма (61.5%) се наблюдава капсула (χ2 = 9.36, р = 0.009). В капсулираните 

тумори значимо по-често липсва експресия на TGF-β1.  

TGF-β1 експресия се открива главно в туморна клетъчна цитоплазма и е слабо показано 

в туморни клетъчни мембрани. В сравнение с TGF-β1 експресията, TGFβRII имунната 

реакция е по-слаба в цитоплазмата на туморни клетки (17,8%). Когато TGF-β1 

експресията е положителна в цитоплазмата на туморната клетка, експресията на 

SMAD4 и Smad7 се увеличава паралелно. 

 

2.1.   Изследване експресията на Smad4 и Smad7 

 

  Медиаторите Smad4 и Smad7 са търсени целенасочено в цитоплазмата и ядрата на 

туморните клетки на пациентите от изследваната група. В цитоплазмата двата протеина 

са оценени като силно експресирани „++“, слабо експресирани „+“ и без експресия „-“, 

а в ядрата се отчиташе наличието или отсъствието на експресия. 

   След направения анализ е установено,  че при  11 пациенти (24,4%) се наблюдава 

силна експресия на Smad4, а при 26 пациенти (57,8%) протеинът се експресира по-

слабо в туморната цитоплазма. При 8 пациенти  (17,8%)  има липса на експресия на 

Smad4 в туморната цитоплазма. Ядрена експресия на Smad4 се наблюдаваше само при 

4 пациенти (8,9%), демонстрирано на Фиг. 31. 
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Фиг. 31. Разпределение на пациентите според експресията на Smad4 в туморната 

цитоплазма. 

 

На Фиг. 32 е показана умерена експресия на Smad4 в папиларен карцином на 

щитовидната жлеза, докато на Фиг. 33 е демонстрирана силна експресия на медиатора в 

туморната тъкан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 32.  Умерена експресия на Smad4 в туморната цитоплазма (х 100). 

Фиг. 33. Силно изразена експресия на Smad4 в туморната цитоплазма (х 200). 

 

Експресията на Smad4 в туморните ядра в 91,9% от изследваната група пациенти с 

тиреоиден карцином липсва, докато само при 4 пациента има наличие на ядрена 

експресия на този медиатор, представена на Фиг. 34. 

 

n=8 
17,8% 

n=26 
57,8% 

n=11 
24,4% 

Експресия на Smad 4 в туморна цитоплазма 
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Фиг.34. Разпределение на пациенти според експресията на Smad4 в туморните ядра. 

 

На Фиг.35. е демонстрирана положителна реакция на Smad4 в туморните ядра при рак 

на шитовидната жлеза. 

 

Фиг.35. Положителна експресия на Smad4 в туморните ядра (х 100). 

 

При анализ на експресията на Smad7 протеина е установено, че при 3 пациенти (6,7%) 

се наблюдава силна експресия на Smad7, при 27 пациенти (60%)  умерена експресия и 

при 15 пациенти (33,3%) липса на експресия  Smad7 в туморната цитоплазма показано 

на Фиг. 36. 

n=41 
91,9% 

n=4 
8,9% 

Експресия на Smad4 в туморните ядра 

- +
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Фиг.36. Разпределение на пациентите според експресията на Smad7 в туморната 

цитоплазма. 

 

На Фиг. 37 е демонстрирана силно изразена цитоплазмена експресия на Smad7 в 

туморна тъкан от тиреоиден карцином, докато на Фиг. 38 е показана слаба реакция на 

изследвания медиатор Smad7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 37. Силно изразена  експресия на Smad7 в туморната цитоплазма (х 200). Фиг. 38. 

Слабо изразена експресия на Smad7 в туморната цитоплазма (х 100).  

 

 

  

 

 

 

                                                    

n-15 
33,3% 

n-27 
60% 

n-3 
6,7% 

Експресия на Smad7 в туморната 
цитоплазма 

- + ++
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2.2.Корелация между експресията на TGF-β1 и TGFβRII и CD68 положителни 

макрофаги 

 

   При изучаване взаимовръзката на TGF-β1 и TGFβRII установяваме, че тумори, 

експресиращи TGF-β1 в туморната цитоплазма имат по-висока инфилтрация със CD68 

в туморната граница (median 20.7 кл/мм
2
, р=0.052, median 20.7 кл/мм

2
, р=0.035, 

респективно, Mann-Whitney U test) спрямо туморите, при които няма експресия на 

изследваните протеини (median 7.6 кл/мм
2
 за TGF-β1 и median 9.7 кл/мм

2
 за TGFβRII). 

На Фиг. 39 са демонстрирани CD68 позитивни макрофаги в туморната граница на 

тиреоиден карцином. 

 

Фиг. 39. CD68-позитивни макрофаги  в туморната граница (х 200). 

 

   Наличието на експресия на TGF-β1 в туморната цитоплазма се асоциира и с по-висока 

инфилтрация със CD68-позитивни макрофаги в туморната строма (median 19.7 кл/мм
2
) 

в сравнение с туморите, при които отсъства TGF-β1 имуноекспресия (median 2.4 

кл/мм
2
)(р=0.012, Mann-Whitney U test), положителните CD68 макрофаги са 

демонстрирани на Фиг. 40А и 40Б. 

                 
               Фиг. 40А;40Б. CD68-позитивни макрофаги  в туморната тъкан (х100; х200). 
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2.3.Корелация между експресията на Smad4, Smad7 и CD68 положителни 

макрофаги  

 

   Експресията на медиаторите Smad4 и Smad7 в туморната цитоплазма статистически 

значимо се асоциира с по-висока инфилтрация на CD68 в околната нормална тъкан на 

щитовидната жлеза (median 4.0 кл/мм
2
, р=0.037 за Smad4 и median 4.0 кл/мм

2
, р=0.012 

за Smad7, Mann-Whitney U test) в сравнение с туморите, при които липсва експресия на 

Smad4 и Smad7 (median 0.65 кл/мм
2
 за Smad4 и median 1.0 кл/мм

2
 за Smad7). На Фиг. 

41е показана  нормална тъкан от щитовидната жлеза инфилтрирана от CD68 позитивни 

макрофаги. 

 

Фиг. 41. CD68-положителни макрофаги  в околната нормална тъкан на щитовидната 

жлеза (х 400). 

   Същите взаимовръзки са наблюдавани между експресията на Smad4 и Smad7 в 

туморната цитоплазма и по-високата инфилтрация със CD68 в туморната строма (Фиг. 

42), (median 20.65 кл/мм
2
, р=0.013 за Smad4 и median 21.6 кл/мм

2
), в сравнение с 

туморите, при които липсва експресия на Smad4 и Smad7 (median 1.76 кл/мм
2
 за Smad4 

и median 11.8 кл/мм
2
 за Smad7), (р=0.092 за Smad7, Mann-Whitney U test). 

 

Фиг. 42. CD68-положителни макрофаги  в туморната строма (х 200). 
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3. Експресия на TGF-β1, TGFβRII, Smad4 и Smad7  и CD68 при ПТК 

 

На таблица 3 са посочени клиничните и хистологичните данни на пациентите с ПТК 

като по-голям брой от тях са в Т1-Т2 , без наличие на метастази в лимфните възли и 

далечни метастази, добре диференцирани в стадий  I с наличие на инфилтрация в 

туморната капсула при 41 от пациентите. 

Таблица 7. Основните клинични и хистологични данни на пациентите с папиларен 

тиреоиден карцином (n=81) 

Параметри Number (%) 

Клинични данни 
пол 
маже 
жени 

 
 

12(14,8) 
69 (85,2) 

възръст 
(mean ± SD) 
Median (range) 

 
51.84±13.756 

52 (22-81) 

Pt класификация 
 

T1-T2 
T3-T4 

 
 

73(90,1) 
8(9,9) 

Метастази в лимфните възли 
няма 
има 

 
0 (100) 

pTNM стадий 
I 
II 
III 

 
57 (61,3) 
13 (21.0) 
11  (17,7) 

Проследяване след хирургична намеса 
(месеци) 
   (mean ± SD) 
Median (range) 

 
 

1,0249±6.821 
213,61 (1,71-215,32) 

Наличие на инфилтрация в капсулата  
няма 
има 

 
                                9 (18.0) 

53 (79.3) 

 

Сто процента от туморите, при които има повишена експресия на TGF-β1 в туморната 

цитоплазма имат и повишена експресия на Smad7 в туморната цитоплазма 

(χ2=5.46;р=0.019); 85,7% от туморите положителни за Smad4 в туморната цитоплазма 

са положителни и за Smad7, следователно TGF-β1, Smad4 и Smad7 системата е в 

определена ко-локализация и функция (χ2=12.2 ;р<0.001). 
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При сравняване на TGF-β1 и TGFβRII експресията сравнени с клинико-

морфологичните показатели на изследваната група пациенти с папиларен карцином на 

щитовидната жлеза, не се отчита статистически значима разлика.   

При липса на експресия на Smad7 в туморната цитоплазма се наблюдава наличие на 

капсула около тумора и само при 33,3% от  Smad7 позитивните тумори няма 

образуване на капсула (χ2=3.07; р=0.080). 

   При изучаване взаимовръзката между експресията на TGF-β1 и TGFβRII в туморната 

цитоплазма установяваме, че  при ПТК тези връзки остават статистически значими 

(р=0.019 за TGF-β1 в туморната цитоплазма и за CD68 в инвазивния ръб; р=0.028 за 

TGF-β1 в туморната цитоплазма и за CD68 в туморната строма; р=0.065 за TGFβRII в 

туморната мембрана и за CD68 в инвазивния ръб), показано на Таблица 4. 

Таблица 8. Корелация между експресията на TGF-1 и TGFRII и инфилтрацията със 

CD68 позитивни макрофаги. 

 

 

 CD68 в инвазивния 
туморен ръб 
median cells/mm2, 

(meanSD) 

P CD68 в туморната 
строма 
median cells/mm2, 

(meanSD) 

P 

Експресия на 

TGF-1 в 
туморната 
цитоплазма 

- 
+ 

 
 
 
 
 

7.55 (7.504.79) 

26.80 (46.7155.63) 

(p=0.019) 
 

 
 
 
 
 

1.75 (9.0613.00) 

21.60(30.6923.27) 

(p=0.028) 
 

Експресия на 
TGFRII в 
туморната 
мембрана 

- 

+ 

 
 
 
 
 

7.55(13.0717.04) 

26.30(44.9556.15) 

(p=0.065) 
 

 
 
 
 

9.55(19.0023.94)1

9.7027.5523.00) 

NS (p=0.324) 
 

 

 

   При разглеждане на взаимовръзките  в туморите от различен хистологичен вид се 

установява, че само при ПТК тези връзки остават значими (р=0.032 за Smad4 в 

туморната цитоплазма и CD68 в околната нормална тъкан на щитовидната жлеза; 

р=0.035 за Smad4 в туморната цитоплазма и за CD68 в туморната строма; р=0.005 за 

Smad7 в туморната цитоплазма и за CD68 в околната нормална тъкан на щитовидната 
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жлеза; и р=0.057 за Smad7 в туморната цитоплазма и за CD68 в туморната строма) 

демонстрирано на Таблица. 9. 

 

Таблица 9. Корелация между експресията на Smad4 и Smad7 и инфилтрацията със 

CD68 позитивни макрофаги. 

 

 CD68 в заобикалящата 
нормална щитовидна 
жлеза 
median cells/mm2, 

(meanSD) 

p CD68 в туморната 
строма 
median cells/mm2, 

(meanSD) 

p 

Smad4 в 
туморната 
цитоплазма  

- 
+ 

 
 
 

0.55 (1.301.85) 

4.50 (6.075.28) 

 
 
(p=0.032) 
 
 

 
 
 

1.75 (5.257.67) 

21.60 (29.3623.02)  

(p=0.035)  
 
 
 
 

Smad7в туморната 
цитоплазма     

- 
+ 

 
 

1.00 (1.611.67) 

6.00 (7.005.42) 

 
(p=0.005) 
 
 
 

 
 

2.40 (13.5121.78) 

25.14 (30.1722.33) 

 
(p=0.057) 
 
 
 

 

 

    Наблюдава се тенденция за повишена инфилтрация на CD68 в незасегнатата 

щитовидна жлеза около папилиферните в сравнение с онкоцитарните карциноми (3.800 

към 2.7 кл/мм
2
, р=0.091, Mann-Whitney U Test). 

 Наблюдавана е статискически значима по-висока инфилтрация на CD68 в туморната 

строма на анапластичните карциноми в сравнение с папилиферните карциноми (18.400 

към 136.4 кл/мм
2
, р=0.005, Mann-Whitney U Test). 
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Таблица 10. Корелация между клинико-патологичните фактори и броят на CD68-

позитивните клетки в туморната строма и туморната граница (* Mann-Whitney  U test). 

 

Характеристики № CD68+ клетки в 
туморната строма 
mean ± SD 

P value CD68+клетки в 
туморната 
граница 
mean ± SD 

P value* 

Възраст 

<53,28 
>53.28 

 
30 
26 

 
22,85± 20,27 
16,46± 21,30 

 
 

0.227 

 
51,99± 9,49 
34,51± 6,76 

 
 

0,484 

Пол 
мъже 
жени 

 
9 
47 

 
20,77±23,08 
19,71±20,62 

 
 

0.898 

 
15,26±18,48 
28,17± 48,17 

 
 

0,467 

pT класификация 
T1-T2 
T3-T4 

 
39 
5 

 
20,82±21,53 
35,23±24,76 

 
 

0,177 

 
31.97±46,31 
36,44±71,83 

 
 

0.565 

Метастази в 
лимфните възли 

да 
не 

 
 
2 
42 

 
 
30,55±35,14 
22,07±21,87 

 
 
 

0,385 

 
 
30,55±35,14 
22,07±21,87 

 
 
 

0,647 

pTNM стадий 
I=II 

III-IV 

 
37 
7 

 
20,29±21,20 
33,89±24,90 

 
 

0,143 

 
32,03±47,56 
34,80±58,76 

 
 

1.000 

Наличие на капсула 
няма 
има 

 
8 
34 

 
19,50±22,32 
24,33±22,38 

 
 

0,177 

 
29,98±54,91 
34,58±49,11 

 
 

0,937 

 

При анализ на на CD68-позитивни клетки в тумора граница и туморната строма с 

експресията на молекулите участващи в TGF-β1 сигналния път, установихме, че 

положителната експресия на TGF-β1 в туморната цитоплазма статистически значимо 

корелира с повишен брой CD68-позитивни клетки в туморната граница (χ2=5,945; р= 

0.015). Подобно маргинална значимост установихме при Smad4 (χ2=3.606; р= 0.058)  в 

туморната цитоплазма с увеличен брой макрофаги в туморната граница и тенденция 

при Smad7 в туморната граница корелираща със увеличен брой CD68-позитивни клетки 

в в туморната строма (p=0.115), Таблица. 11. 
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Таблица 11. Асоциации между наличието на CD68-позитивни клетки в тумора граница 

и туморната строма с експресията на молекулите участващи в TGF-β1 сигналния път. 

Експресия на TGF-β1 
сигналният път 

№ CD68 в туморната 
граница 

N (%) 

CD68 в туморната строма 
N (%) 

  Low numbers 
(less than 5,57-
50

th
 

percentile) 

High numbers 
(less than 
5,57-50

th
 

percentile) 

Low numbers 
(less than 
11,80-50

th
 

percentile) 

High numbers 
(less than 
11,80-50

th
 

percentile) 

TGF-β1 в туморната строма 

   негативна n (%) 
   позитивна  n (%) 

 
17 
34 

 
  3 (17,64) 
 21 (52,5) 

 
14 (82,35) 
19 (47,5) 

 
  9 (52,94) 
20 (58,82) 

 
  8 (47,05) 
14 (41,17) 

     p value  0.015* 0.689 
TGF-β1 в туморната граница 

    негативна n (%) 
   позитивна  n (%) 

 
22 
29 

  
  8 (36,36) 
16 (55,17) 

 
14 (63,63) 
13 (44,83) 

 
5 (50,00) 
24 (58,53) 

 
5 (50,00) 
17 (41,47) 

                                          p value  0.183 0.625 
SMAD4  в туморната строма 

    негативна n (%) 
   позитивна  n (%) 

 
17 
34 

 
  7 (41,17) 
17 (70,83) 

 
10 (58,82) 
  7 (29,16) 

 
10 (58,82) 
19 (55,88) 

 
  7 (41,17) 
15 (44,12) 

                                          p value  0.058** 0.842 
SMAD4 в туморната граница 

     негативна n (%) 
   позитивна  n (%) 

 
27 
14 

 
15 (40,45) 
  9 (64,28) 

 
22 (59,45) 
  5 (35,71) 

 
10 (55,55) 
19 (57,57) 

 
  8 (44,44) 
14 (42,42) 

                                          p value  0.129*** 0.889 
SMAD7  в туморната строма               
негативна n (%) 
   позитивна  n (%) 

 
30 
21 

 
13 (43,33) 
11 (52,38) 

 
17 (56.66) 
10 (47,61) 

 
18 (60,00) 
11 (52,38) 

 
12 (40,00) 
10 (47,61) 

                                          p value  0.524 0.589 
SMAD7 в  туморната граница 

     негативна n (%) 
   позитивна  n (%) 

 
25 
26 

 
17 (68,0) 
12 (46,15) 

 
  8 (32,0) 
14 (53,84) 

 
15 (60,0) 
  9 (34,61) 

 
10 (40,0) 
17 (65,38) 

                                          p value  0.069** 0.115*** 
 

*Стойностите в bold покзват статистическа значимост  
**Стойностите в bold italic покзват маргинална (гранична) значимост 
***Стойностите в italic показват тенденция 
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3.1.Туморна експресия - асоциирана с макрофагите и многоядрени гигантски 

клетки при папиларен карцином на щитовидната жлеза 

 

При анализ на 81 от случаите с ПТК установихме, че някои от CD68 положителните 

макрофаги се намират в кистичните пространства на тумора в близост до колоида. Тези 

CD68 положителни клетки имат овална форма и едно ядро, което морфологично би се 

интерпертирало като М1 макрофаги, показани на Фиг. 41, и такива които са с повече 

ядра в CD68+ цитоплазма т.н многоядрени гигантски клетки показани на фиг. 43-47.  

 

 

 

 

 

 

Фиг. 43. CD68-положителните макрофаги М1 с овална форма (х 100). Фиг. 44. CD68-

положителните макрофаги - MGCs (х 200). 

           

Фиг. 45. CD68-положителните макрофаги - MGCs- “few”(х 200). Фиг. 46. CD68-положителните 

макрофаги - MGCs-“many” (х 100). 
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 Фиг. 47. MGCs в папиларен тиреоиден карцином (ХЕ х100). 

 

На Фиг. 48А, наблюдават се три CD68
+
 MGCs в лумена на туморните фоликули на 

ПТК.  

 

Фиг. 48А. CD68 положителни макрофаги – MGCs, маркирани в зелен цвят- ко-

локализация  (флуоресценция х 200). 

На Фиг. 48Б две от три MGCs са положителни и за IL-17 в цитоплазмата си. 

   

Фиг. 48Б. IL-17 – маркирани в червен цвят- ко-локализация (флуоресценция х 200). 
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Морфологично ядрата на тумор асоциираните макрофаги TAMs в туморната тъкан при 

папиларен карцином на щитовидната жлеза, представляват от 1/3 до ½  от размера на 

ядрото на туморната клетка. Тези положителни макрофаги с удължени цитоплазмени 

израстъци се захващат около туморната клетка и формират т.н canopy (навес-подобни) 

структури около някои туморни клетки (Фиг. 49А; 49Б). 

        

Фиг. 49А. CD68 положителни макрофаги с издължени цитоплазмени израстъци –

canopy-структури в ПТК (х200).  Фиг. 49Б. CD68-положителни макрофаги с издължени 

цитоплазмени израстъци –canopy-структури в ПТК (х 400). 

Таблица 12.  Корелация между клинико-патологичните фактори и плътността на 

многоядрените гигантски клетки MGCs в туморната строма. 

характеристики № MGCs N (%) 
non/few 

MGCs N (%) 
many 
 

P value 

възраст  
<53,28 
>53.28 

 
30 
26 

 
21 (70,00) 
14 (53,8) 

  
9 (30,00) 
12 (46,2) 

 
 
0.213 

пол 
               мъже 

жени 

 
  9 
47 

  
7 (77,8) 
28 (59,6) 

  
2 (22,2) 
19 (40,4) 

 
 
0.301 

Pt класификация 
T1-T2 
T3-T4 

 
50 
  6 

 
34 (68,0) 
  1 (16,7) 

 
16 (32,0) 
   5 (83,3) 

 
0.014 

Наличие на метастази 
в лимфните възли 

 
да 
не 

 
 
  
2 
54 

  
 
   
1 (50,00) 
34 (63,00) 

 
 
   
1 (50,00) 
20 (37,00) 

 
 
 
0.710 

pTNM стадий 
I=II 

III-IV 

 
48 
  8  

 
33 (68,8) 
  2 (25,00) 

 
15 (31,3) 
   6 (75,0) 

 
 
0.018 

Наличие на инвазия в 
капсула 

няма 
  има 

 
 
8 
34 

   
 
5 (62,5) 
24 (70,6) 

   
 
3 (37,5) 
10 (29,4) 

 
 
0.656 

*X
2
-test; **Стойностите в bold italic покзват маргинална (гранична) значимост. 
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При анализа на MGCs и клинико-морфологичните фактори установихме, че съществува 

гранична статистическа значима връзка между TNM стадия и MGCs, като 75% от 

пациентите в III и IV показват инфилтрация с много „many“ MGCs в сравнение с 

пациенти в I и II където инфилтрация с много „many“ MGCs намерихме само в 31,3% 

(χ2=5,6; р= 0.018). 

 

4. Изследване експресията на VEGF в туморната тъкан при карцином на 

щитовидната жлеза за определяне на развитието и прогресията на 

заболяването 

Изследвахме експресията на  VEGF при 65/112 пациента с TK, отчетена в мембраната и 

цитоплазмата на туморните клетки, при различните видове карциноми, показано на 

Фиг. 50-54. 

       

Фиг. 50. Слабо изразена мембранна и цитоплазмена експресия на VEGF в туморната 

цитоплазма при фоликуларен карцином на щитовидната жлеза (х 200). Фиг. 51. Силно 

изразена  експресия на VEGF в туморната цитоплазма при ФТК  (х 200). 
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Фиг. 52. Липса експресия на VEGF в туморната тъкан при анапластичен тиреоиден 

карцином (х 200). Фиг. 53. Силно положителна експресия на VEGF при ПТК (х 100). 

 

Фиг. 54. Слабо изразена експресияна VEGF при ХК (х 200).  

 При анализ на изследваните пациенти с тиреоиден карцином за VEGF маркера 

установихме, че при 55 пациенти (84.6%) има експресия в туморната цитоплазма, 

докато при останалите 10 пациенти (15,4%) не се установи положителна  експресия 

(Фиг. 55).  

 

Фиг. 55. VEGF експресия в туморната цитоплазма. 

 

При изследване на интензивността на експресията на VEGF при различните видове 

карциноми, статистически значима разлика установихме при сравнение между ПТК и 

АТК, като значително по-силна експресия има при папиларния карцином на 

щитовидната жлеза  (92.3% vs. 60.0%, p=0.025, Fisher’s Exact Test), показано на Фиг. 56. 

"-"експресия "+/++"експресия 

15,40% 
n=10 

84,60% 
n=55 
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Фиг. 56. VEGF експресия при различните типове тиреоидни карциноми. 

 

При анализ на клинико-морфологичните данни и експресията на VEGF, не бе отчетена 

статистически значима разлика между големината на тумора, засягането на лимфни 

възли, хистологичния тип, възрастта, пола и имунохистохимичната експресия на 

изследваното антитяло (Р>0.05).  

4.1.Корелация между  експресията на VEGF и CD31 положителните 

микроваскуларни  клетки, CD1а-  и CD83-положителните  клетки  и 

отношението им с туморната ангиогенеза 

 

Изследвахме CD31-положителните съдове (микроваскуларна плътност, MVD) в така 

наречените „hot spots“ в туморния ръб, като установихме, че техния брой варира от 

3.3съдове/HPF до 182 съдове/HPF (ПТК, ФТК И АТК), (висока хетерогенност).  
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Фиг. 57. CD31-положителни клетки в туморната тъкан при  ПТК (X 100). Фиг. 58. 

CD31-положителни клетки в кървоносни съдове при АТК (X 200). 

 

 

          

Фиг. 59. CD31-положителни клетки в кървоносни съдове при ФТК (X 200). 

Фиг. 60. CD31-положителни клетки при ХК (X 200).  

 

CD31+ MVD в туморната граница при ПТК, бяха статистически значимо повече 

(59.31±42.79 съдове/HPF) в сравнение с ФТК (28.35±21.63 съдове/HPF, p=0.039), но не  

и с тези при АТК (46.37±21.11, p=0.337) и  ХК (37.04±31.79, p=0.134).  
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Фиг.61. Плътността на кръвоносните съдове в различни видове рак на щитовидната 

жлеза-ПТК, ФТК, АТК и ХК. Данните са представени като средна SD, (* p=0.039). 

 

 При анализа на туморите в  изследваната група, бе установено, че в тумори с наличие 

на капсула се наблюдава статистически достоверно по-голям брой CD31-положителни 

съдове (59.36±40.11съдове/HPF) в сравнение с некапсулираните тумори (31.43±27.16 

съдове/HPF, p=0.006).   

Тази разлика бе валидна особено за ПТК: средната стойност на MVD при  ПТК с 

наличие на капсула е 67.19±42.42 съдове/HPF, докато при некапсулираните ПТК тя е 

23.28±21.32 съдове/HPF (p=0.012).  

Също така е установено, че MVD е по-висока, въпреки, че няма статистическа 

достоверност, в тумори с положителна експресия на VEGF в туморната цитоплазма 

(52.99±40.31съдове/HPF) в сравнение с тумори, при които VEGF има негативна 

експресия (38.53±26.01 съдове/HPF, p=0.280, Student t-test).  

 Ананлизирайки пациентите с по-напреднал стадий на ПТК (стадий III/IV) 

установяваме, че същите са с по-ниско ниво на MVD (17.20±14.26 съдове/HPF) в 

сравнение с пациентите в по-ранен клиничен стадий I/II (65.51±42.14 съдове/HPF, 

p=0.016, Student t-test). 

 

 

59,31 

28,35 

46,37 

37,04 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

ПТК ФТК АТК ХК 

MVD (съдове/HPF) 

MTK 

23,18 

*(p=0.039) 
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4.2.Корелация между  експресията на VEGF и CD1а-  и CD83 положителните  

клетки и отношението им към туморната прогресия 

 

Изследвана е връзката между експресията на VEGF и плътността на CD1а-  и CD83- 

положителните дендритни клетки в биопсичните материали на 65 пациента с рак на 

шитовидната жлеза. От проведения анализ установихме, че показващи тенденция за 

статистическа заначимост най-много VEGF положителни клетки има при ПТК в 

сравнение с другите тумори (р=0.070). Плътността на CD1a-положителните клетки в 

туморната строма са най-малко при АТК (1.58±1.98), средно 0.76 клетки/mm2 

(р=0.085). При CD1a-положителните клетки в туморната граница отново по-малко са 

клетките при АТК (0.78±0.89) средно 0.54 клетки/mm2 (р=0.067) и при ХК  (0.62±0.69) 

0.40 клетки/mm2, (р=0.027). При анализиране на плътността на CD83- положителни 

клетки в туморната строма при ХК установихме най-много клетки с гранична 

статистическа достоверност (1.18±1.11) 0.68 клетки/mm2 (p=0.073), показано на 

Таблица. 9. 

 

Таблица 13. Eкспресията на VEGF, CD1a- и CD83-положителни клетки в различни 

типове ТК.  

 
Патологични 

характеристики 

ПТК ФТК АТК ХК p 

 mean±SD 

median (range) 

mean±SD 

median (range) 

mean±SD 

median (range) 

mean±SD 

median (range) 

 

CD1a-положителни 

клетки в туморната 

строма 

6.61±11.05 

1.76 (0-43.40) 

2.13±3.11 

1.08 (0.40-9.11) 

1.58±1.98 

0.76 (0-4.62) 

1.22±0.58 

1.63 (0.40-1.76) 

0.190** 

 *p=0.085 vs. 

АТК 

    

CD1a-положителни 

клетки в туморния 

ръб 

2.56±3.86 

1.36 (0-20.13) 

1.31±1.14 

1.22 (0-3.53) 

0.78±0.89 

0.54 (0-2.31) 

0.62±0.69 

0.40 (0-2.04) 

0.079** 

 *p= 0.067 vs. 

АТК 

*p=0.027 vs. ХК 

    

CD83- положителни 

клетки в туморната 

строма 

1.17±2.67 

0.54 (0-11.15) 

0.43±0.54 

0.27 (0-1.49) 

0.97±0.81 

0.95 (0.2.31) 

1.18±1.36 

0.81 (0.13-4.21) 

0.358** 

  *p=0.073 vs.ХК    

CD83- положителни 

клетки в туморния 

ръб 

1.56±3.32 

0.54 (0-16.59) 

0.50±0.76 

0.14 (0-1.90) 

0.69±0.52 

0.54 (0-1.49) 

1.18±1.11 

0.68 (0-3.12) 

0.470** 

VEGF  

     негативни 

     позитивни 

 

3 (7.7%) 

36 (92.3%) 

 

1 (12.5%) 

7 (87.5%) 

 

4 (40%) 

6 (60%) 

 

2 (25.0%) 

6 (75.0%) 

0.070*** 

*- Mann-Whitney U test; ** - Kruskal-Wallis test; ***- 2 test 

 



47 
 

 

На Фиг. 61 и Фиг. 62А;62Б е показана положителна експресия на CD1a-положителни 

дендритни клетки в туморната тъкан на папиларен карцином на щитовидната жлеза и 

CD83-положителни дендритни клетки в туморната тъкан при АТК и  в туморната 

граница при ХК. 

 

            
 

Фиг. 62 CD1a-положителни дендритни клетки при ПТК (X 200). 

 

               
      

Фиг. 63А CD83-положителни дендритни клетки при АТК в туморната тъкан (X 200). 

Фиг. 63Б  CD83-положителни дендритни клетки при ХК в туморната граница (X 200).                             

       

При ПТК CD1a-положителните дендритни клетки в туморната строма са по-малко при 

наличие на експресия на VEGF позитивните клетки, сравнено с липсата на VEGF 

експресията на същите (5.92±10.43 vs. 13.05±17.17клетки/mm2, p=0.285, Mann-Whitney 

U test). 

Установихме, че по-голям брой CD83-положителни дендритни клетки в туморната 

строма, се срещат при липса на експресия от VEGF   в туморните клетки (4.12±6.12 

vs.1.48±2.11 клетки/mm2,  p=0.104). При ХК  високата плътност на CD31
+
  клетки 

корелира с висок брой на CD83
+ 

дендритни клетки в туморната строма (R=0.847, 

p=0.016).  
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Корелация между  експресията на VEGF и папиларен карцином на щитовидната 

жлеза 

 

Сто процента от VEGF позитивните тумори са негативни за VEGF-R, докато 52% от 

VEGF негативните тумори са негативни за VEGF-R (χ2=10.9 ; р= 0.001). 

При 85,7% от туморите експресиращи VEGF се наблюдава намалена инфилтрация със 

CD1a+ незрели дендритни клетки в туморнaта строма. Обратно 

 при 72,2% от  VEGF негативните тумори се наблюдава голям брой на CD1a+ ДК. 

(χ2=6.86; р= 0.009). 

   Подобно при 100% от VEGF позитивните тумори се наблюдава намалена 

инфилтрация на зрелите CD83+ ДК в туморната строма, докато при 61,1% от VEGF 

негативните тумори има повишен брой  на CD83+ ДК (χ2=7.64; р= 0.006). 

 

 
 

Фиг. 64. Силна експресия на VEGF-R при ПТК (х 100). 

 

 

 

5. GSTP1 Ile
105

Val полиморфизъм и рак на щитовидната жлеза 

 

Ние генотипирахме по еднонуклеотидния полиморфизъм Ile
105

Val (+ 315А> G) в 

GSTP1(rs1695) 49 пациенти с рак на щитовидната жлеза и 133 контролни индивиди, 

които  не са засегнати от болестта от региона на Стара Загора, България. Анализът за 

определяне на генотиповете бе проведен чрез прилагане на PCR-RFLP техника, описана 

от [Harries et al., 1997]. 

 От проведените анализи установихме, че генотипните и алелните честоти се 

различават значително между пациентите с рак на щитовидната жлеза и контролните 
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индивиди (р <0.0001 и за двете). Разпределението на генотипа определя 10.56 пъти по-

висок риск (OR = 1.56, 95% CI: 4.05 - 27.40, р <0.0001) от развитие на рак на 

щитовидната жлеза в носители на вариантния G алел, съдържащ генотипове (AG + GG) 

в сравнение с хомозиготите по другия алел- AA генотип. Също така, вариантният G 

алел е свързан с 2.60 пъти по-висок риск за това злокачествено заболяване от по-често 

срещания А алел. Специфичните праймери, P105F и P105R, амплифицират район от 

геномната ДНК с големина 176 нуклеотидни двойки [Harries et al., 1997]. Като 

резултат от транзицията A→G в позиция 1578 в гена за GSTP1, във вариантния алел се 

появява рестрикционно място на ензима Alw26I, което води до получаване на два 

фрагмента с големина съответно 91 и 85 нд. Хомозиготите по дивия тип GSTP1 алел 

(А/А) биват идентифицирани с една ивица с големина 176 нд, при хетерозиготите (А/G) 

се наблюдават три ивици- 176, 91 и 85нд, а хомозиготите по вариантния алел (G/G) се 

идентифицират с две ивици от 91 и 85 нд. посочено на Фиг.65 и  Фиг.66. 

 При анализ на клиникоморфологични данни на пациентите с рак на щитовидната 

жлеза  и генотипното разпределение не се установи статестическа значима корелация  с 

клиничните характеристики и преживяемостта на пациентитe. 

В контролната група участваха 133 здрави лица, част от които са доброволци, а 

останалата част са пациенти от профилактични прегледи които след попълване на 

анкетна карта не съобщават за болести на щитовидната жлеза, и според лекаря 

извършил прегледите нямат наличие на тиреоидни нодули. Една група от тях са с други 

заболявания: 36 пациента със артериална хипертония, 4 – с вибрационна болест, 5 - с 

исхемична болест на сърцето, 2 - с подагра и 10 - с хиперхолестеролемия. 

Конролната група се състои от 79 мъже (59,4%) и жени 54 (40, 6%) на средна възраст 

48,47±16,1,като се започне от 18, до 85 години. 

Фигура 65. Процентно съотношение между различните генотипи при пациентите и 

контролите. 
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Tаблица 14. Генотип и алелна честота на GSTP1 полиморфизъм между пациентите и 

контролите. 

 

GSTP1 

Генотип 

Случаи Контроли OR (95% CI), p-value 

n Честота n честота  

 n = 49  n = 133  

Честота на генотипа 

АА 5 0.27 73 1.0 (referent) 

AG 
41 0.49 

51 11.737(4.066-36.437), 

p<0.0001 

GG 3 0.23 9 4.867 (0759-30079), p=0.070 

AG+GG 44 0.72 60 10.707(3.753-32.888), 

p<0.0001 

Алелна честота 

A 51 0.52 197 1.0 (referent) 

G 47 0.48 69 2.631 (1.580-4.385), p<0.0001 

Получените резултати от честотата на генотипа при сравнение на туморите с 

контролите не е в еквилибриум на Харди-Вайнберг. 
 

 

Фиг. 67. Агарозна електрофореза на рестрикционните продукти при генотипиране на 

индивиди по отношение на A
313

G (Ile
105

Val) SNP в GST. 

0

50

100

АА 
АG 

GG

10,2 

83,7 

6,1 

54,9 

38,3 

6,8 

GSTP случаи GSTP контроли 
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V. Дискусия 

Обсъждане на получените резултати от проведеното изследване 

 

Направено е сравнително имунохистохимично проучване на различни типове 

тиреоидни карциноми от различни части на света, което показва силно намаление на 

експресията на TGFβRII за фоликуларния карцином в пациенти от Китай, Япония и 

САЩ (50%, 55% и 90%, респективно). При папиларния карцином експресията на 

TGFβRII е намалена в 75%, 77% и 96% при пациентите от Япония, Китай и САЩ, 

респективно [Imamura et al., 1998]. Подобно на това проучване и в проведения от нас 

анализ при 20 пациенти 51,3% експресията на рецептора беше намалена при папиларен 

карцином, докато само при 12,8% имаше положителна експресия на TGFβRII. Други 

автори показват, че при недиференциран тиреоиден карцином се наблюдава редукция в 

експресията на TGFβRII при 83% от пациентите в САЩ и при 100% от пациентите от 

Китай [Imamura et al., 1998], при нас този резултат не беше потвърден поради малкият 

брой недиференцирани карциноми участващи в проучването. 

Подобно на проучването на Witmer и сътр. в нашия анализ липсваше експресия на 

TGFβRII в 82,20% от изследваните карциноми на щитовидната жлеза докато в 17,80% 

от изследваните пациенти имаше позитивна експресия на рецептора. Сред изследваните 

от нас 87 тиреоидни карцинома, експресия на TGF-β1 в туморните клетки беше 

наблюдавана при 68,9%, от пациентите. Получените имунохистохимични данни бяха 

сравнени с клинико-морфологични показатели, като не беше отчетена статистически 

значима разлика в имунохистохимичната експресия на TGF-β1 при сравняването й с 

големината на тумора, TNM стадия, засягането на лимфни възли, хистологичния тип и 

степента на диференциация. 

В 61.5% от туморите с ниска експресия на TGF-β1 в туморната цитоплазма беше 

наблюдавана инвазия в капсулата, докато при 3.8% имаше интермедиерен вид на 

границата на тумора, а в 34.6% от туморите липсваше инвазия в капсула, (χ2 = 9.36, р = 

0.009). Подобно на нащите резултати  Piana S и сътр. в свое проучване от 2010,  при 

изследване на група от 1039 пациенти с рак на щитовидната жлеза посочват, че 

наличието на  капсула представлява очевидна защита от каскадата на онкогените 

ефекти на TGF-β1, срещащи се по периферията на тумора. 

   Ние изследвахме експресията на протеините SMAD4 и SMAD7 в различните видове 

тиреоиден карцином  като отчетохме предимно умерена експресия в туморната 
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цитоплазма в повечето тумори.. Установено е, че SMAD4 често мутира и често е 

дерегулиран чрез неправилен (грешен) сплайсинг при тиреоидните карциноми като тези 

промени се смятат за ранни в процеса на туморогенезата [Lazzereschi et al., 2005]. В 

нашия анализ  установихме, че при  11 пациенти (24,4%) се наблюдава силна 

протеинова експресия на Smad4, а при 26 пациенти (57,8%) Smad4 се експресира по-

слабо в туморната цитоплазма, докато ядрена експресия на Smad4 беше наблюдавана 

само при 4 пациента (8,9%). В нашето проучване експресията на SMAD4 в папиларния 

тиреоиден карцином беше наблюдавана в 68,6% от изследваните пациенти. Ние 

наблюдавахме по-ниска експресия на SMAD7 в сравнение с тази на SMAD4 в 

туморната цитоплазма при изследваните тиреоидни карциноми като в пробите от ПТК 

експресията на SMAD7 беше положителна само в 47,8% от изследваните случаи. Някои 

автори установяват увеличена експресия на SMAD7 в група от папиларни и 

фоликуларни тиреоидни карциноми [Matsuo et al., 2006]. Tези резултати показват, че 

SMAD7 участва в тиреоидната туморогенеза.. 

В заключение можем да потвърдим получените резултати и от други автори, че 

наличието на  капсула представлява очевидна защита от онкогените ефекти на TGF-β1, 

срещащи се по периферията на тумора, както и  намалената експресията на TGFβRII 

при папиларния карцином. Свръхекспресията на SMAD4 възстановява TGF-β 

сигнализирането, увеличава антипролифративния ефект на TGF-β и редуцира 

инвазивния потенциал на туморните клетки, както беше доказано и в нашето проучване. 

   В настоящия труд за първи път беше демонстрирано, че повишеният брой на MGCs се 

асоциира с по-напреднал туморен стадий на ПТК и туморна прогресия. Беше намерена 

и силна корелационна зависимост между повишената експресия на TGF-β1, Smad4, 

Smad7 и инфилтрацията със CD68+ положителни макрофаги в туморната строма, а за 

TGF-β1 и в туморния ръб. Силна експресия на TGF-β1 беше установена в туморната 

цитоплазма при  ПТК и по-слаба експресия на Smad4 и Smad7 в туморните клетки. Тези 

резултати показват, че MGCs стимулират развитието на ПТК, с което се доказва 

хипотезата, че макрофагите са пластични клетки, отговарящи на сигналите на 

туморната микросреда и променящи своя фенотип от М1 в М2 толерогенни макрофаги, 

асоциирани с променените цитокини и условията на туморната микросреда.  

При проучване на Fiumara и сътрудници от 1997 година се описва негативна корелация 

между неопластично клетъчната фагоцитоза от макрофагите и съдовата инвазия в 

тумора и далечните метастази. Всички тези автори са фокусирали своите проучвания 

върху макрофагеалната фагоцитоза и върху ролята на имунната система при развитието 
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на рака на щитовидната жлеза. Нашето проучване беше фокусирано върху  повишената 

плътност на TAMs и клинико-морфологичните параметри при ПТК. Проучихме също 

така повишената плътност на TAMs в туморната строма и експресията на протеините 

от TGF-β1- сигналният път. Използвахме CD68 антитяло за маркиране на TAMs в ПТК 

(или М2 макрофагите), изхождайки от факта, че  CD68 е универсален маркер и за двата 

типа макрофаги М1 и М2 [Qing et al., 2012; Mantovani et al., 2002; Mantovani et al., 

2004]. Използвахме CD68 антитялото за да преброим TAMs в ПТК и да сравним броят 

им, с този намерен от други автори [Yung et al., 2015; Kim et al., 2013]. Нашето мнение 

е, че тумор асоциираните макрофаги са пластични клетки, които след инфилтрация в 

туморната микросреда променят своя фенотип от М1 в М2 и участват в комплексната 

регулация на туморната регресия, както и на туморния растеж и прогресия. Те са 

ключния компонент на възпалителния инфилтрат, като организират адаптивния 

имунитет в тумора, образуването на туморната строма, на туморната ангиогенеза и 

подпомогнат туморното развитие 

В проучвания от последните години MGCs най-често се асоциират с папиларен 

тиреоиден карцином [Brooks et al., 2003; Brooks et al., 2009], подобно на получените от 

нас резултати. Нашият принос в изследването на MGCs е наличието на цитоплазмена 

експресия на TGF-β1 и на IL-17. Секреция на TGF-β1 от TAMs е показана от редица 

автори (Bierre and Moses, 2010; Mantovani et al., 2002). 

   MGCs в малък процент (27%) са описани в колоида на туморните фоликули при 

добре-диференцирани тиреоидни карциноми (well differentiated thyroid cancers - 

WDTCs) (Ryder et al., 2008) и при ПТК (Qing et al., 2012). Установихме, че 

присъствието на “many” MGCs статистически значимо се асоциира с по-напреднал 

туморен стадий (III-IV). Подобно на нашето проучване и други автори откриват, че 

присъствието на “many” MGCs в ПТК се асоциира с екстратиреоидната екпанзия и с 

по-напреднал туморен стадий (III) [Qing et al., 2012; Ryder et al., 2008; Kim et al., 

2013]. 

   Нашето изследване показва, че TGF-β1, SMAD4, Smad7 и TGFβRII протеиновата 

експресия се наблюдава в туморната цитоплазма при ПТК и тези протеини са 

свръхекспресирани в туморните клетки, в сравнение с околната нормална щитовидната 

тъкан. Не беше установена разлика в експресията на TGF-β1 сигналните протеини в 

туморният център и туморната периферия (туморната граница), както е намерено в 

проучване на Eloy и сътр. 2012 г. Нещо повече, броят на пациентите с ПТК е сходен и 

при двете проучвания (75 пациенти с ПТК - Eloy и сътр, 2012; 79 пациенти в нашето 
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проучване). В нашето изследване ПТК са главно добре ограничени и не могат да се 

подразделят на WDTCs и слабо-диференцирани тиреоидни карциноми (PDTC), 

респективно както при Eloy и сътр. 2012 година. Тези автори са наблюдавали, че при 

добре-диференцираните папиларни тиреоидни карциноми - WDTCs разликата между 

TGF-β1 експресията в центъра и в периферията на тумора е много слаба. Установихме, 

наличие на експресия на TGF-β1, SMAD4 и SMAD7 във всички случаи на ПТК и в 

контролната тъкан. Намерихме липса на експресия на TGF-β1 в туморната цитоплазма 

при 23 случая на ПТК подобно на други проучвания [Kimura et al., 1999; Matusio et 

al., 2010; Eloy et al., 2012]. Наличието на цитоплазмена и ядрена експресия на SMAD4 

се счита за индикатор за функционирането на TGF-β (Smad-зависим път) [Matusio et 

al., 2010; D’Inzeo et al., 2010]. В нашето изследване установихме, че всички тумори 

експресират по слабо SMAD4 в туморната цитоплазма в в сравнение с експресията на 

TGF-β1. Известно е, че намалената експресията на SMAD4 е причина за увреждане на  

TGF-β сигнализирането. В предишно проучване D'Inzeo и сътр. 2010 предполагат, че 

причината за намалена експресия на SMAD4 може да бъде намерена в повреждането на 

основни компоненти в механизма на транслацията, които са често променени в 

човешките неоплазми [Rosenwald et al., 2004]. Нашата находка предполага, че 

намаляването на протеиновата експресия на SMAD4 в туморна клетъчна цитоплазма и 

в ядрата при ПТК, може да показва намаляване на TGF-β цитостатичния отговор (или 

загуба на инхибиране пролиферацията на туморните клетки). Следователно 

намаляването на SMAD4 в цитоплазмата и загуба на протеинова експресия  в ядрата е 

свързана с TGF-β сигналния път. Оттук можем да заключим, че редуцирането на 

циоплазмената и ядрена SMAD4 експресия се свързва със затрудняване на функцията 

на TGF-β сигналния път. 

   Установихме, че увеличената експресия на всичките протеини от TGF-β/Smad 

сигналния път, е асоциирана с повишената плътност на CD68-положителните 

макрофаги в туморна строма и в туморната граница при ПТК. Различни изследвания 

показват, че голяма група от ракови заболявания, включително TК, които имат 

повишена плътност на тумор-асоциираните макрофаги показват по-лоша прогноза и по-

кратка преживяемост на пациентите [Jung et al., 2015].   В резултат TGF-β 

асоциираното възпаление стимулира туморогенеза в резултат на секреция на растежни-

фактори, цитокини, хемокини и т.н. от привлечените  имунните клетки в огнището на 

тумора, които стимулират растежа на тумора, неговата миграцията и инвазия. 
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Повишената експресия на VEGF, е характерна за диференциранитe тиреоидни 

карциноми и се асоциира с повишен растеж, прогресиране и инвазивност на тумора. В 

нащето проучване ние изследвахме 65 пациенти с тиреоиден карцином за VEGF 

маркера, установихме, че при 55 пациенти (84.6%) има експресия в туморната 

цитоплазма, докато при останалите 10 пациенти (15,4%) не се установи положителна  

експресия. Едновременно с това, някои автори съобщават, че по-високата експресия на 

VEGF  корелира с присъствието на метастази в лимфни възли или отдалечени 

метастази при папиларен рак на щитовидната жлеза [Kim et al., 2006]. В проучване от 

2007, Kilicarslan и съавт.  намират повишена експресия на VEGF при метастазирал и 

рецидивирал ПTК [Mimura et al., 2007]. В нашите случаи, не намираме метастази или 

рецидиви на ПTК, ФTК и ATК; само един от пациентите с МТК има далечни метастази. 

В настоящото проучване на VEGF имунна експресия в  туморни клетки на щитовидната 

жлеза е установено, че VEGF се експресира значително по-често при добре 

диференцираните  карциноми  като ПТК, в сравнение със слабо диференцираните ATK. 

Повишената експресия на VEGF в ПТК предполага, че VEGF играе важна роля в 

ранните етапи на канцерогенезата чрез подпомагане на растежа на тумора и чрез 

образуването на нови съдове. Вероятно липсата на корелация между VEGF експресията 

и клинични параметри като TNM, туморен стадий, далечни метастази и клинични 

резултати в нашето проучване се дължи на факта, че повечето от нашите пациенти са 

били в ранен стадий на заболяването.  

При настоящия анализ, установяваме значително по-голям брой CD31
+ 

ендотелни  

клетки в перитуморната тъкан при ПТК, в сравнение с ФТК, и тенденция за 

увеличаване на MVD в пациентите с ПТК, в сравнение с  тези с ATK. Няма 

статистически значима корелация между експресията на VEGF в туморни клетки и 

MVD при всички видове рак на щитовидната жлеза, докато съществува ясна връзка 

между VEGF и добре диференцирания  папиларен карцином в сравнение с 

недиференцирания анапластичен карцином. В нашето изследване, подобно на 

резултатите на  Frigugliettl и съавт., установяваме, че при пациенти с тумор в по-

напреднал стадий се наблюдава по-ниска MVD [Sato et al., 2001]. Важно е да се 

отбележи, че за всички проучвания за определяне на  микроваскуларната плътност при 

рак на щитовидната жлеза, са използвани различни техники, чрез  използване на CD31, 

CD34 и др съдови маркери, преброявани главно в “горещи точки” (hot spots) на голямо 

увеличение, където MVD се оценява като среден брой клетки на зрително поле 
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[Gabrilovich et al., 1996; Giorgadze et al., 2005; Saito et al., 1998]. В нашия анализ по 

същият начин е приложен методът за оценка на MVD в “горещите точки” чрез 

измерване на CD31
+
 кръвоносните съдове на голямо увеличение. Въпреки различията 

на метода за преценка, оценката на MVD в епителните тиреоидни карциноми е 

необходима за по-доброто разбиране на туморното поведение. Установено е, че 

дендритните клетки играят централна роля при инициирането и регулацията на 

имунния отговор, включително и в противотуморния имунитет , което ги прави обект 

на особен интерес  [Modi et al., 2003; Hagström et al., 2012; French et al., 2010]. 

Инфилтрацията на туморите с тези клетки отразява иммуните защитни механизми на 

организма и според различни  автори се асоциира с по-добра прогноза и по-рядко 

метастазиране [Sipos et al., 2010]. В нашето проучване ние открихме, че плътността на 

CD1a-положителните клетки в туморната строма са най-малко при АТК,и обратно при 

ПТК, докато при анализиране на плътността на CD83- положителни клетки в туморната 

строма при ХК установихме най-много клетки. Съществува разлика между дентритните 

клетки експресиращи CD1a и CD83 маркера, като локализацията им при различните 

неоплазми, също не е еднаква [Siegel et al., 2013]. Зрелите дендритни клетки 

експресиращи CD83 маркера, локализират се с по-голяма честота в перитуморната 

тъкан отколкото в самият тумор. Резултатите, които ние демонстрираме  в настоящото 

проучване сочат, че  CD1a и CD83 позитивните дендритни клетки се откриват 

преимуществено в туморната строма. 

В настоящото изследване дендритните клетки се маркират от моноклонални антитела 

срещу CD83 и CD1а, за да се различат незрелите от зрелите дендритни клетки. Ние 

откриваме,  за първи път в рак на щитовидната жлеза, че експресията на VEGF е 

обратно свързана с плътността на CD1а
+
 и CD83

+
 дендритни клетки в туморната 

строма, в ПТК. Броят на CD1а+ дендритни клетки във VEGF-отрицателни тумори е по-

висок от този, при VEGF-позитивни тумори, особено в ПТК.  В заключение можем да 

кажем, че VEGF експресията в туморни клетки на рак на щитовидната жлеза може да 

индуцира неоваскуларизация и потискане на зреенето на дендритни клетки в туморната 

строма, а също може да повлияе и на поведението на дендритни клетки в 

неоангиогенеза. 

Пътищата на метаболизма на ксенобиотиците са комплексни и в тях се включва 

активността на множество гени. Полиморфизми в различните гени могат да имат 

еднакви или противоположни ефекти, а в съчетание с действието на фактори от 
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околната среда могат да отключат механизмите на канцерогенеза. В подобно на нашето 

проучване, Gaspаr и съавт. докладват за връзка между носителство на вариатния алел 

105/Вал с по-ранно отключване на заболяването (p<0.05). Авторите проучват влиянието 

на полиморфизми в гените за три изоформи на GST- GSTM1, GSTT1 и GSTP1 върху 

риска от ТК и установяват, че наличието на три рискови алела (нулевите GSTM1 и 

GSTT1, както и 105 Иле/Иле GSTP1)  е свързано с 2.91 пъти по-висок риск от развитие 

на ТК и с 3.64 пъти по-висок риск от развитие на папилиферен ТК [Gaspar et al., 2004]. 

Подобно като проучването на Gaspаr и съавт. в нашето проучване също установихме, 

че генотипните и алелните честоти се различават значително между пациентите с рак 

на щитовидната жлеза и контролните индивиди (р <0.0001 и за двете). Разпределението 

на генотипа определя 10.56 пъти по-висок риск (OR = 1.56, 95% CI: 4.05 - 27.40, р 

<0.0001) от развитие на рак на щитовидната жлеза в носители на вариантния G алел, 

съдържащ генотипове (AG + GG) в сравнение с хомозиготите по другия алел- AA 

генотип. Също така, вариантният G алел е свързан с 2.60 пъти по-висок риск за това 

злокачествено заболяване от по-често срещания А алел. От представените данни може 

да се обобщи тезата за взаимовръзката на GSTP1 Ile
105

Val еднонуклеотидния 

полиморфизъм с активността на белтъчната молекула и промяната в способността й да 

участва в детоксикацията на ксенобиотици, а следователно и понижената възможност 

ензима да елиминира потенциални канцерогени.  

Нашите резултати показват, че GSTP1 може да увеличи податливостта към риска от 

заболяване и може да действа като рисков фактор за карцином на щитовидната жлеза 

при лица от района на Стара Загора, България. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gaspar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15120911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gaspar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15120911
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VI. ИЗВОДИ 

1. Направеното разпределение по клинични и хистологични данни на пациентите с 

рак на щитовидната жлеза установи: а) най-засегната е групата пациенти между 

50-60 години, като по-често ТК се среща при жените; б) от изследваните 

пациенти в 60%  от случайте се среща папиларния тиреоиден карцином като 

най-често туморно заболяване на щитовидната жлеза; в) преобладават 

пациентите в Т1 и Т2 туморен стадий; г) инвазия в дълбочина, по-напреднал 

туморен стадий (стадий III или IV), ниска диференциация и липса на туморна 

капсула са по-често явление при анапластичния карцином. 

2. Статистически значимо експресия на TGF-β1 е най-силна в туморната 

цитоплазма при ПТК в сравнение с експресията на Smad4 и Smad7 в туморната 

цитоплазма кадето е значително по-слаба. TGFβRII експресията при ПТК се 

наблюдава в туморната цитоплазма в малък процент от случаите, 17,8%. По 

правило TGFβRII експресията е мембранна. Наличието на TGFβRII в туморната 

цитоплазма е белег за дисбаланс в имунната експресия на протеина при туморен 

процес. 

3. Статистически значимост се открива между повишената експресия на TGF-β1, 

Smad4, Smad7 и инфилтрацията с CD68+ положителните макрофаги в туморната 

строма, а за TGF-β1 и в туморния граница. Следователно повишената експресия 

на TGF-β1 в туморните клетки корелира с повишена инфилтрация на 

CD68+макрофагите в тумора, или на М2 фенотип, който е тумор-толерогенен. 

Необходимо е да се извършат изследвания с други маркери за да диференцираме 

CD68+ макрофагите в М1 и М2 подтипове. 

4. При анализ на MGCs и клиникоморфологичните фактори установихме, че 

съществува статистическа значима връзка между TNM стадия и MGCs, като 75% 

от пациентите в III и IV показват висока инфилтрация с many MGCs. 

Следователно броят на MGCs може да бъде имунохистохимичен белег за лоша 

прогноза и туморна прогресия за пациентите с ПТК, а именно напреднал 

туморен стадий (III и IV). 

5. VEGF се експресира значително по-често при добре диференцираните  

карциноми  като ПТК, в сравнение със ниско диференцираните ATK. 

Повишената експресия на VEGF в ПТК предполага, че същият играе важна роля 
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в ранните етапи на канцерогенезата като подпомага на растежа на тумора и води 

до образуването на нови съдове. 

6. Експресията на VEGF е обратно свързана с плътността на CD1а + и CD83 + ДК в 

туморната строма, в ПТК. Броят на CD1а+ ДК  във VEGF-отрицателни тумори е 

по-висок от този, при VEGF-позитивни тумори, особено ПТК. Наличието на по-

голям процент на зрели и незрели дендритни клетки, говори за това, че VEGF  

подпомага развитието на толерогенен имунен отговор в тумора и индуцира 

образуването на незрели и толерогенни дендритни клетки. 

7. Положителната корелация между CD31+ микросъдовете и броя на CD83+ 

дендритни клетки в туморна строма на ХК и в туморната границата на ПТК са 

факти, които предполагат връзка между ендотела и дендритните клетки 

струпани на едно и също място в туморната строма и показват,  че в туморната 

микросреда тези ДК могат да придобият ендотелно клетъчен фенотип. 

 

8. Генотипирането по еднонуклеотидния полиморфизъм Ile105Val (A313G) в 

GSTP1 (rs1695) определя 10.56 пъти по-висок риск  от развитие на рак на 

щитовидната жлеза в носители на вариантния G алел, съдържащ генотипове (AG 

+ GG) в сравнение с хомозиготите по другия алел- AA генотип, изследването на 

GSTP1 полиморфизма може да увеличи податливостта към риска от заболяване 

и може да действа като рисков фактор за карцином на щитовидната жлеза.  
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VII. ПРИНОСИ 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРИНОСИ 

1. За първи път е определена честотата и степента на експресия на 

трансформиращия растежен фактор- TGF-β1, неговия рецептор – TGFβRII, 

SMAD4 и SMAD4, съдово- ендотелния растежен фактор – VEGF при болни с 

тиреоиден карцином, принадлежащи към българската популация. 

2. Потвърждава се значението на повишената инфилтрация със CD68 

положителните макрофаги и CD31 позитивните микросъдове по отношение на 

по-лошата прогноза. По този начин CD68 и CD31 могат да бъдат използвани 

като допълнителни имунохистохимични маркери при определяне прогнозата на 

ПТК. 

3. Зa първи път е определена честотата и степента на експресия на незрелите 

(CD1a- позитивни) и зрели (CD83-позитивни) дентритни клетки и връзката им с 

VEGF експресията в тумора при болни с рак на щитовидната жлеза, 

принадлежащи към българската популация. 

4. За първи път е изследвано влиянието на GSTP1 Ile105Val полиморфизма, като 

рисков фактор за карцином на щитовидната жлеза при лица от района на Стара 

Загора, България. 

5. За първи път в българската литература са описани MGCs във фоликулите при 

ПТК. За първи път в достъпната до нас световна литература е установена 

корелация между MGCs и туморния стадий, като по този начин броят на MGCs 

може да бъде морфологичен белег за прогноза за ПТК. 
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IX. SUMMARY 

 

Introduction 

Thyroid cancer is one of the most frequent endocrine tumors at present. Thyroid tumors 

are relatively common, especially in women. These cancers appeared to be a particularly 

interesting neoplastic process, different factors - cellular and molecular play a role in 

development and progression of thyroid cancer. Some oncoprotein as epithelial growth 

factor (EGF) and transforming growth factor beta (TGF-β) influence the development and 

progression of thyroid carcinomas. Depending on the type and stage of tumor TGF-β on 

the one hand can have tumor-suppressor effect on the other - promotes tumor effect. Over 

- expression of SMAD4 protein restores TGF-β signaling, determines a strong increase in 

antiprolifrative effect and reduces invasive potential of tumor cells expressing it. TGF-β 

and some cytokines and chemokines have substantial role in infiltration and maturation of 

dendritic cells in the tumor, namely stop differentiation and reduce their activity.  Many 

factors including vascular endothelial growth factor (VEGF) are associated with thyroid 

tumorigenesis. VEGF is a cytokine that plays a key role in tumor angiogenesis and is a 

mitogen for vascular endothelial cells and certain dendritic cells. One of the potential 

genes which can increase the risk of cancer is the gene encoding for the enzyme 

glutathione S- transferase pi class. Polymorphisms in this gene can cause amino acid 

substitution which leads to a change in enzyme activity. 

The aim of our study was to evaluate the role of TGF-β signaling system, VEGF and their 

correlation with some dentritic cells and macrophages like a prognostic biomarker of the 

progression of thyroid cancer. 

Materials and methods 

For this retrospective study we investigated 112 patients (22 men and 90 women) mean 

age 57, 9 years (from 30 to 78 years). These thyroid cancer patients had been surgically 

treated in a period of 17 years (from 1998 to 2015) in the University Hospital of Stara 

Zagora, Bulgaria. Biopsy specimens were treated for routine histology, light 

microscopcaly immunohistochemistry, immunofluorescense, and genotyping for GSTP.  

 

 



63 
 

Results 

Our results suggest that the expression of VEGF is significantly more often in PTC than 

ATC (92.3% vs. 60.0%, p = 0.025). The microvessel density marked with CD31 in the 

tumour border of PTC was significantly higher as compared to FTC (p = 0.039), but not to 

ATC and OTC (p = 0.337 and 0.134). We found that CD1a- and CD83-positive cells were 

dispersed with variable density and in HC CD31(+) vessel numbers were positively 

correlated with CD83(+) dendritic cells in tumour stroma (R = 0.847, p = 0.016).  

TGF-β1 expression is detected mainly in tumor cell cytoplasm and is weakly 

demonstrated in tumor cell membranes. As compared to TGF-β1 expression, TGFβRII 

immune reaction is weaker in tumor cell cytoplasm (17.8%). 

TGF-β1 expression is not significantly correlated to any other clinical or pathological 

parameters. When TGF-β1 expression is elevated in tumor cell cytoplasm, the expression 

of SMAD4 and SMAD7 there is increased parallely. 

Lack of expression of TGF-β1 and SMAD7 in tumor cell cytoplasm is associated with 

capsule formations around tumor tissue. The expression of SMAD4 and SMAD7 in tumor 

nuclei is insignificant. SMAD4 nuclear expression is observed in 8.1% (n=4 patients) of 

tumors. There is not a significant difference between TGF-β1 expression at the periphery 

of each tumor and in its center. 

The expression of SMAD4 and SMAD7 in tumor nuclei is insignificant. SMAD4 strong 

cytoplasmic expression is observed in 11 patients (24.4%) and weak positivity in 26 

patients (57.8%). SMAD7 strong cytoplasmic expression is observed in 3 patients (6.7%) 

and weak positivity in 27 patients (60%). TGF-β1, TGFβRII, SMAD4 and SMAD7 

cytoplasmic expression is not significantly associated to any clinical or pathological 

parameters. 

From the analysis of CD68- positive cells in tumor border and tumor stroma correlated 

with expression of TGF-β1/SMAD proteins, we observed that the positive expression of  

TGF-β1 in tumor cytoplasm, significantly correlated with increased number of CD68-

positive cells in tumor border (χ2=5,945; р= 0.015). Our work revealed also marginal 

significantly of Smad4 in tumor cytoplasm  as compared to  increased number of 

macrophages in tumor border (χ2=3.606; р= 0.058), and a tendency for Smad7 in tumor 

border correlated with increased number of CD68-positive cells in tumor stroma 

(p=0.115). 
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We genotyped for Ile105Val (+315A>G) GSTP1 SNP 49 patients with thyroid cancers 

and 133 non-affected by the disease control individuals from the region of Stara Zagora, 

Bulgaria using PCR-RFLP method.  

We found that the genotype and allele frequencies differed significantly between patients 

with thyroid cancers and control individuals (p<0.0001 for both). The genotype 

distribution determined 10.56-fold higher risk (OR=1.56, 95% CI: 4.05 – 27.40, 

p<0.0001) of developing thyroid cancers in carriers of variant G allele containing 

genotypes (AG+GG) compared to those with AA genotype. Similarly, the variant G- 

allele was associated with 2.60-fold higher risk for this malignancy than the more 

common A-allele. The genotype distribution was not associated with clinical 

characteristics of the patients with thyroid glands.  

Conclusion 

Therefore, TGF-β enhances motility and stimulates recruitment of monocytes, 

macrophages and other immune cells while directly inhibiting their anti-tumor effector 

functions. As a result TGF-β associated inflammation can promote tumorigenesis due to 

secretion of growth-factors, cytocines, chemokines, etc. from the recruited immune cells 

that stimulated cancer cell growth, motility and invasion. VEGF expression in tumor cells 

of thyroid cancer can induce neovascularization and suppression of dendritic cells 

recruitment in tumor stroma, and also may affect dendritic cells behavior in 

neoangiogenesis. Our results also suggest that GSTP1 could increase disease risk 

susceptibility and could act as a risk factor for thyroid carcinoma in individuals from the 

region of Stara Zagora, Bulgaria. 

 

 

 


