
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Прогастрин-освобождаващ пептид (proGRP), 
ролята му в диференциалната диагноза за 
рак на белия дроб и управление състоянието 
на пациенти с дребноклетъчен белодробен 
карцином 

 
 

 
Ключови извадки от научната литература 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ракът на белия дроб е едно от най-често срещаните ракови 

заболявания в света с 1,35 милиона нови диагностицирани случая 

всяка година и представлява приблизително 13% от всички нови 

ракови заболявания. Той е и една от най-честите причини за 

смърт от рак. Ракът на белия дроб е все още най-често срещаното 

раково заболявания в света при мъжете (1.1 милиона случая, 

16,5% от общия брой). При жените честотата е по-ниска, но в 

световен мащаб, ракът на белия дроб в момента е четвъртият най-

често срещан рак при жените (516000 случая, 8.5% от всички 

ракови заболявания). Почти половината от случаите на рак на 

белия дроб се появят в развиващите се страни, като мъжете са 

засегнати повече от жените. Основният рисков фактор за развитие 

на рак на белия дроб е тютюнопушенето. 

 

Съществуват две основни хистологични форми на заболяването - 

недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и дребноклетъчен 

белодробен карцином (SCLC), което е невроендокринен тумор. 

NSCLC е най-честата форма, която представлява около 80% от 

всички резултати. 

 
 

 
 
 

 
Данните са от 

епидемиологичната база 

данни за рак: 

http://globocan.iarc.fr/, от 

януари 2013 г. 

Важно е да се прави разлика между тези два подтипа, тъй като за 

тях има различни лечения и прогнози. Докато NSCLC в ранните 

етапи може да бъде излекуван с операция, SCLC е агресивен 

тумор с бърз растеж и висока чувствителност към химио- и 

лъчетерапия. По време на диагностицирането на SCLC,  често има 

метастази в регионалните лимфни възли и / или други органи. 

http://globocan.iarc.fr/
http://globocan.iarc.fr/


 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ProGRP е прекурсорната форма на гастрин-освобождаващ пептид 

(GRP). GRP е важна регулаторна молекула, която участва в редица 

физиологични и патофизиологични процеси в човешкия 

организъм. GRP е чревен хормон и аналог при бозайниците на 

бомбезина при амфибиите, първоначално изолиран от свински 

стомах и широко разпространен в нервната система на бозайници 

и стомашно-чревния и белодробен тракт. Неговата 148 

препропротеин аминокиселина, след разцепване на сигнален 

пептид, се обработва допълнително до получаването на 27 

аминокиселината GRP и 68 аминокиселинния пептид ProGRP. 

 

За GRP също се смята, че се произвежда от клетки на SCLC, когато 

те действат в метастатичен процес чрез автокринната им 

активност или чрез междуклетъчни взаимодействия. Поради 

краткия му полуживот от 2 мин., е трудно да се измери GRP в 

кръвта. Затова, ProGRP който има по-дълъг полуживот в кръвта, 

може да бъде изследван чрез имунологични изследвания. 



ProGRP е специфичен туморен 

маркер при пациенти с SCLC 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Kim H-R et al. 

Plasma ProGRP 

concentration is 

sensitive and specific 

for discriminating 

small cell lung cancer 

from nonmalignant 

conditions or 

non-small cell lung 

cancer. 

Oncology &Hematology 

2011, 26, 625-630 

 

Това проучване оценява съответствията на ProGRP нивата в пресен 

серум и плазма при пациенти с различни заболявания на белите 

дробове. Двойни проби серум и EDTA плазма са събрани от 49 

здрави лица. В същото време, са проспективно събрани проби 

EDTA плазма от 118 пациенти с рак на белия дроб и 23 пациенти с 

доброкачествени белодробни заболявания. Плазменият ProGRP е 

по-висок при злокачествени, в сравнение с доброкачествени 

състояния. SCLC пациентите показват по-високи нива на ProGRP в 

сравнение с други видове рак на белия дроб. Въз основа на 

анализи на ROC кривата при специфичност от 95%, диагностичната 

чувствителност на плазмения ProGRP се оценява на 83.8% при 

разграничаване на SCLC от всички останали състояния, както и 

86.5% за разграничаване на SCLC от незлокачествени случаи. Сред 

SCLC случаите, заболяването в ограничен стадий има по-ниски 

нива на плазмен ProGRP в сравнение с напредналото заболяване. 



ProGRP е биомаркер 

за ранно откриване на SCLC 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Когато ProGRP се използва самостоятелно, проявява 
чувствителност в обхвата от 47% - 86% за пациенти с SCLC. 
Процентът на откриване дори при пациенти с ограничен стадий на 
болестта е около 70%. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Когато ProGRP се използва в комбинация с неврон-специфична 

енолаза (NSE) и плоскоклетъчен карцином антиген (SCC), 

чувствителността е 79,5%, а специфичността е 99.6%. Негативната 

прогностична стойност (NPV) е 92.9%, а положителната 

предиктивна стойност (PPV) е 98,6%. 

 

 
 
 

 
Този мета-анализ обхваща 5146 пациенти. Чувствителността и 

специфичността (95% доверителен интервал) на ProGRP са 

съответно 0.716 (0.688-0.743) и 0.921 (0.909-0.932). Зоната под 

кривата на операционната характеристика на приемника (ROC-

крива) на ProGRP е 0.9236.  

ProGRP има по-добра чувствителност и висока специфичност като 

помощен показател за диагностициране на дребноклетъчен 

белодробен карцином. 

Molina R et al. 

Pro-gastrin-releasing 

peptide (proGRP) in 

patients with benign 

and malignant diseases: 

comparison with CEA, SCC, 

CYFRA 21-1 and NSE in 

patients with lung cancer. 

Anticancer Res. 2005, 25, 

1773-1778 

 

 
Molina R et al. 

Usefulness of serum 

tumor markers, 

including progastrin- 

releasing peptide, in 

patients with lung cancer: 

correlation 

with histology. Tumour 

Biol. 2009, 

30, 121-129. 
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Diagnostic value of pro-
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meta-analysis. 
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ProGRP е предпочитаният 

туморен маркер при SCLC и  

може да се използва за 

диференциалната диагноза на 

рак на белия дроб 
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releasing peptide in 

patients with benign and 

malignant diseases. Tumor 

Biology 
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Cho WC. Potentially useful 

biomarkers for the diagnosis, 

treatment and prognosis of lung 

cancer. Biomed Pharmacother. 

2007, 61, 515-519 

При изследване с участието на 37 здрави лица, 197 пациенти с 

доброкачествени заболявания и 310 пациенти със злокачествени 

заболявания с различен произход, е оценена специфичността и 

чувствителността на ProGRP. Нито един от здравите участници 

нямаше завишени нива на ProGRP. Повишени стойности на ProGRP 

(<80 ng/mL) бяха открити при 2,5% (4/160) от пациентите с 

доброкачествени заболявания и 4,9% от пациентите с активни 

злокачествени заболявания, различни от рак на белия дроб или 

невроендокринни тумори (<110 ng/mL). Абнормни серумни нива 

на ProGRP са открити при 26.2% от пациентите с 

недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и при 76.8% от 

пациентите с дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC). 

Серумни нива на ProGRP > 300 pg/mL са открити само при 

пациенти с SCLC (41.4%). ProGRP резултатите са свързани с 

разрастване на тумора при SCLC (чувствителност при ограничено 

заболяване 58,3%, при напреднало заболяване 95.5%), но не и при 

NSCLC. Най-често източник на фалшиви положителни резултати за 

ProGRP е бъбречната недостатъчност. 

 

 

 
 
ProGRP концентрации > 200 pg/L са силно показателни за рак на 

белия дроб, а > 300 pg/L -  за SCLC, при условие, че бъбречната 

функция не е нарушена. 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
При ретроспективно проучване с общо 1747 пациенти, ProGRP има 

57% диагностична ефикасност (действително положителни 

резултати) при SCLC пациенти при специфичност 99%. В 

комбинация с цитокератинов фрагмент 19 (Cyfra 21-1), 

карциноембрионален антиген (CEA) и NSE, ProGRP може да 

идентифицира 78% от действително положителните пациенти с 

SCLC при > 99% специфичност. 

 

 

 
 

ProGRP е повишен при 68-86% от пациентите с SCLC, 4-30% от 

пациентите с NSCLC, 0-7% от пациентите с доброкачествено 

заболяване на белия дроб и 0% от здравите контроли. 

 

 
 

 
При проучване, проведено с участието на 66 пациенти с SCLC и 
175 пациенти с NSCLC, SCC <2 ng/mL винаги идентифицира NSCLC 
пациенти, докато ProGRP > 100 ng/mL и NSE> 35 ng/mL винаги 
идентифицират SCLC пациенти. 

Gruber C et al. CEA, 

CYFRA 21-1, 

NSE, and ProGRP in the 

diagnosis of lung cancer: a 

multivariate approach. J 

Lab Med 2008, 32, 

361–371 
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ProGRP самостоятелно или в 

комбинация с NSE е от полза за 

мониторинга на отговора на 

терапията при пациенти с SCLC  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Schneider J. et al. 

Pro-gastrin-releasing 

peptide (ProGRP) and 

Neuron specific enolase 

(NSE) in therapy control of 

patients with small-cell 

lung cancer. Clin. Lab. 

2003, 49, 

35-42 

В това проспективно проучване, ProGRP е сравнен с доказания  

маркер NSE. За проследяване са включени 34 пациенти с SCLC и 

промените в кръвните нива на ProGRP и NSE са сравнени с 

клиничната оценка. 

19 пациенти са имали ремисия, 8 - стабилно заболяване и 

7  - прогресиране на тумора по време на лечение. NSE и ProGRP са 

измерени в серума преди и след лечение с полихимиотерапия. 

След ремисия на тумора, NSE и ProGRP нивата са намалели 

значително при лечение. Както се очакваше, маркерните 

концентрации преди и след лечението не се различаваха 

значително при пациенти със стабилно заболяване. При пациенти 

с прогресивен SCLC, е открито увеличение на ProGRP и NSE. Като 

цяло, намаляване на NSE се наблюдава при 95% от всички 

отговорили, а увеличение при прогресиране може да бъде 

открито при 86% от пациентите. Дългосрочно проследяване 

показва, че ProGRP може да се използва за наблюдение на 

болестта или туморната регресия по време на лечение, както и за 

откриване на последваща прогресия. ProGRP е подходящ за 

цялостно допълване на настоящия диагностичен панел за рак на 

белия дроб. 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
За 128 SCLC пациенти, преминали първи цикъл на химиотерапия, 

основните стойности на ProGRP преди втория цикъл на лечение 

успяха да се разграничат пациенти с прогресия на заболяването 

спрямо тези със стабилно заболяване или ремисия (AUC = 71,3%). 

 
 

 
 

ProGRP нивата се понижават постепенно при SCLC пациенти, 

подложени на последователни цикли на химиотерапия. 

Значителни различия в нивата на ProGRP бяха открити между 

пациенти с прогресия и ремисия. 

Holdenrieder S et al. 

Nucleosomes, ProGRP, 

NSE, CYFRA 21-1, and CEA 

in monitoring 

first-line chemo-therapy of 

small cell lung 

cancer. Clin Cancer 

Res. 2008, 14, 7813-21 
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Res. 2008, 28, 3027-33 



Заключения от публикациите 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ProGRP е предпочитаният туморен маркер при SCLC 

• ProGRP е много стабилен в кръвта и е лесно да се измери с  

обикновен имуноанализ. 
 
 

• Повишените нива на ProGRP са специфични за пациенти с SCLC. 
 
 

• При пациенти без SCLC и пациенти с нетуморни  

белодробни заболявания, серумните нива на ProGRP рядко са 
повишени. 

 
 

• ProGRP има висока чувствителност при SCLC пациенти дори  

при сравнително ранен етап на заболяването. 
 
 

• Промени в нивото на серумния ProGRP показват отлична 

корелация с терапевтичния отговор при SCLC пациенти. 

 

• ProGRP превъзхожда NSE като установен туморен маркер  

за SCLC пациенти. 
 
 

• ProGRP и NSE се допълват взаимно, тъй като чувствителността  

може да се подобри, ако се използват в комбинация. 



Elecsys® ProGRP* и 

Elecsys®  NSE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ProGRP, напълно автоматизиран анализ, използван за 

количествено определяне на ProGRP в човешки серум и плазма, 

предназначен за подпомагане на диференциалната диагноза на 

рак на белия дроб. 
 

Технически характеристики на ProGRP* и NSE 
 

ProGRP NSE 

Обща продължителност 18 min. 

Принцип на теста  Имуноанализ на базата на ECLIA 

Обем на пробата 30 µL  20 µL 

Материал за пробата Серум и плазма Серум; Не 

използвайте 

плазма. 

Центрофугирайте 

кръвта в рамките 

на 1 час. NSE на 

еритроцитите 

и тромбоцитите 

води до повишени 

резултати в 

хемолизирали или 

неправилно 

центрофугирани 

проби 

Обхват на измерване 3 - 5,000 pg/mL 0.050 - 370 ng/mL 

Проследяемост Abbott Architect 

ProGRP 

 

Ензимен тест 

NSE метод. 

Международен 

стандарт за NSE не 

съществува 

 

 
 
* Понастоящем 

в разработка. 

Планирано 

пускане на 

пазара 
Размер на кита 100 определяния през Q2/2013. 
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