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ВЪВЕДЕНИE 

По данни на GLOBOCAN за 2012 г, в световен мащаб са регистрирани 238 719 нови случая 
на злокачествени тумори на яйчника. Ракът на яйчника е втората най-често срещана причина за 
смъртност от рак в онкогинекологията, като за 2012 г. в света смъртните случаи са 151 917. В 
България злокачествените тумори на яйчника са на пето място по честота сред злокачествените 
болести при жените (относителен дял – 5.3%) и на шесто място като причина за смърт (5.7%). По 
данни на Националния Раков Регистър (НРР) през 2012 година заболеваемостта е  22,3 на 100 000 
жени,  според последните побликувани данни на заболеваемостта нараства, като през 2015 година 
новозаболелите от злокачествени тумори на яйчника са 825 жени. В първи стадий са открити 212 
жени (25,7%), във втори - 62 (7,7%), в  трети - 308 (37,3%), а в четвърти - 143  (17,3%), а при 100 
жени (12,1%) стадият е неопределен. Тъй като ракът на яйчника най-често се диагностицира в 
напреднал стадий, има лоша прогноза с обща 5 годишна  преживяемост само от около 45%. 
Независимо от този факт тя се е подобрила от 35,4% на 40,3% благодарение на подобряване на 
лечебните методи.  

Прогностичните фактори, касаещи изхода от лечението и оказващи влияние на прогнозата 
на онкологично болните, могат да се разделят на три големи групи. Първата се отнася до самия 
тумор: хистологичен вид, степен на диференциация, разпостранение на туморния процес (стадий). 
Втората група прогностични фактори включват лечението: хирургично (радикално и нерадикално), 
проведена лъчетерапия, прилагана лекарствена терапия и др. Тези две групи фактори са обект на 
множество проучвания и са добре установени. Третата група прогностични фактори касае самия 
пациент и е най-разнообразна, като включва възраст, тегло, височина, индекс на телесна маса, при 
жените – възраст на първата менструация и на менопаузата, брой бременности и раждания. Тук се 
включват и туморните маркери, генетичните мутации (BRCA 1 и  BRCA 2), промените в пълната 
кръвната картина и биохимията на кръвта, коморбитетът, начинът на живот и др. Факторът 
пациент при злокачествените тумори на яйчника не е проучен достатъчно както у нас, така в 
чужбина, което провокира научния интерес и разработката на темата. 
 
ЦЕЛ 
Да се проучи разпределението, спецификата, диагнозата и прогностичната стойност на 
факторите, свързани с пациента, при злокачествени тумори на яйчника и да се разработи 
прогностичен модел за определяне на риска 
 
ЗАДАЧИ 

1. Да се направи сравнителен анализ на случаите със  злокачествени и доброкачествени 
новообразувания на яйчника, лекувани в България и в Клиниката по Гинекология на 
Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО). 
2. Да се анализират кръвните проби, в това число и туморните маркери, и отношението им към 
индивидуалните характеристики на пациента като възраст, индекс на телесната маса (BMI), 
репродуктивни фактори. 
3. Да се анализират репродуктивните и хормоналните фактори и корелацията им с други рискови 
фактори при рак на яйчника. 
4. Да се определи преживяемостта и зависимостта й от факторите, свързани с пациента. 
5. Да се определи рискът за развитие на овариален карцином, свързан с  факторa пациент. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Клиничен материал 

Проучването включва 151 пациентки със злокачествени заболявания на яйчника и 
контролна група от 74 пациентки с доброкачествени тумори на яйчника, лекувани в Клиниката по 
Гинекология на УСБАЛО за периода 01.01.13 - 01.09.15 г. Рутинно, при постъпването в клиниката, 
на пациентите бяха провеждани клинико – лабораторни изследвания, включващи пълна кръвна 
картина с диференциално броене, изследване на биохимия и йонограма. При интерпретацията на 
резултатите се съобразявахме с референтните стойности на показателите на клиничната 
лаборатория в УСБАЛО - ЕАД. При постъпване на всички пациенти се извършваха набор от 
изследвания (ехография, ЕКГ, консултации с кардиолог, хирург, уролог, ендокринолог, алерголог, 
невролог).  При болните със съмнение за злокачествени тумори - компютърна томография,  при 
необходимост - цистоскопия и ректоскопия, като предоперативно бяха представени на 
онкологична комисия. При всички болни със  злокачествени заболявания новообразувания на 
яйчника, включени в проучването, беше определен стадият на заболяването, хистологичният вид 
на тумора и степента на диференциация на тумора. При всички болни със  злокачествени тумори 
на яйчника интраоперативно материалът от яйчника се изпращаше за срочно хистологично 
изследване (гефрир) за хистологична верификация на тумора.  За окончателното определяне на 
стадия се използваше хирургичното стадиране. Използвани бяха актуалните стадиращи системи 
TNM 7 и FIGO. Информацията относно възрастта при менархе, броя на бременностите и на 
ражданията, продължителността на кърмене, и възрастта на естествена менопауза при пациентките 
с доброкачествени и злокачествени яйчникови тумори бе получавана при събиране на 
гинекологичната анамнезата, както и подробна анамеза и информация за съпътстващи заболявания 
и фамилна анамнеза за онкологични заболявания, при постъпване в Клиниката по Гинекология на 
УСБАЛО, за което се използваха анкетни карти.  

Болните са разпределени в следните възрастови групи: група 1 - до 29 години, група 2 - от 
30 до 39 години, група 3 – от 40 до 49 години,  група 4 -  от 50 до 59 години, група 5 - от 60 до 69 
години, група 6 -  от 70 до 79 години, група 7 – над 80 годишна възраст (графика 1). Възрастовото 
разпределение при пациентките със  злокачествени заболявания на яйчника е както следва: група 1 
- 8 болни (5,3 %), група 2 - 6 болни (4 %), група 3 - 26 болни (17,2 %), група 4 - 37 болни (24,5 %), 
група 5 - 43 болни (28,5 %), група 6 - 28 болни (18,5 %), група 7 - 3 болни (2 %). Общият дял на 
жените в репродуктивна възраст е  под 1 / 3 от болните - 26,5%.  
Графика 1. Разпределение по възраст  

 
 
Болните в менопаузална възраст са 73,5%, с пик на болните във възрастта между 50 и 69 години. 
При болните с доброкачествени яйчникови тумори наблюдаваме следното възрастово 
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разпределение: група 1 - 9 болни (12 %), група 2 - 11 болни (15 %), група 3 - 20 болни (27 %), група 
4 - 17 болни (23 %), група 5 - 10 болни (13,5 %), група 6 - 7 болни (9,5 %).  
Стадийното разпределение на болните със  злокачествени тумори на яйчника е показано на 
графика 2. В изследваната група най - голям брой болни са диагностицирани в трети стадий - 98 
(64,9%),  следвани от болните в първи стадий - 31. Болните в четвърти стадий са 17, а във втори 
стадий са диагностицирани 6 болни. 
 
Графика 2. Разпределение по стадий на болните със  злокачествени тумори на яйчника. 

 
 
Злокачествените тумори на яйчника включват няколко хистологично различни групи с много 
различни прогнози. Установихме следното разпределение по хистологичен вид:  серозен карцином 
- 106 болни; муцинозен карцином - 11 болни; ендометроиден карцином -  8 болни; светлоклетъчен 
карцином - 7 болни; Sex - cord стромални тумори – 5 болни; тумор на Тейлум – 3 болни; 
герминативно – клетъчни тумори – 5 болни; сарком на яйчника – 2 болни;  недиференциран тумор 
– 4 болни. В зависимост от степента на диференциация, болните със злокачествени тумори на 
яйчника са групирани в 3 групи. Група 1 включва болните с високо диференцирани тумори – 21 
болни (14 %). Група 2 е с умерено диференцирани тумори – 62 болни (41 %). Група 3 е представена 
от болни с ниско диференцирани тумори – 68 болни (45 %). Размерът на тумора беше определян 
предоперативно чрез ултразвуково изследване или КТ и in situ интраоперативно. В изследваната 
група, болните бяха разделени по този признак на 4 групи: тумор до 50 мм (10 болни), тумор от 50 
до 100 мм (72 болни), тумор до 200 мм (59 болни), тумор от 300 и повече мм (10 болни).  
В контролната група на пациентки с доброкачествени новообразувания на яйчника, 
разпределението по хистологичен вид е следното: 26 (35%) пациентки със серозни кисти, 19 (25,7 
%) – ендометриоза, 13 (17,6 %) – тератоми, 7 (9,5%) - фибром, 9 (12,2%) – муцинозни кистаденоми. 

С решение на онкологичен комитет от онкогинеколог, лъчетерапевт и химиотерапевт  беше 
определян индивидуален лечебен план за всяка пациентка със злокачествен тумор на яйчника. 
Всичките 151 болни със  злокачествени тумори на яйчниците са оперирани. Въпреки че има 
разлика в оперативното лечение, обемът на оперативната интервенция се определяше от локалния 
статус, стадия и резултата от гефрира. Възрастта в нито един от случаите не е била 
контраиндикация за оперативно лечение и не е определяла извършване на по-малък от 
необходимото оперативен обем. Извършени са общо 115 тотални лапарохистерктомии с аднексите 
и оментектомия, като при 49 жени е извършена и тазова и/или парааортална лимфна дисекция. При 
12 жени е осъществена аднексектомия, като при 2 е проведена и лимфна дисекция. При 7 жени 
обемът на оперативната интервенция е тазова екзантерация. При 17 жени е извършена 
екплоративна лапаротомия. Най – голям относителен дял тотални лапрохистеректомии с аднексите 
и оментектомия има във възрастовата група  50 – 59 години, както и 60 - 69 години. Обемът е бил 
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разширен като е извършена и лимфна дисекция най- често при жените между 40 – 49 години, до 29 
години и над 80 години. Решение за операция в обем тумораднексектомия е изпълнено най- често 
при жени до 39 годишна възраст. Най - голям относителен дял на експлоративни лапаротомии има 
при пациентките над 60 годишна възраст. Видовете извършени оперативни интервенции са 
обобщени на таблица 1. 

 
Таблица 1. Обем на оперативото лечение  

Вид операция Брой Процент 
Експлоративна лапаротомия 17 10,0% 
Аднексектомия 10 6,7% 
Аднексектомия и лимфна дисекция 2 1,3% 
Тотална абдоминална хистеректомия с 
аднексектомия и оментектомия 

66 42,7% 

Тотална абдоминална хистеректомия с 
аднексектомия, оментектомия и лимфна дисекция 

49 32,7% 

Екзантерация 7 4,7% 
Общо: 151 100,0 

 
Виталният статус е актуализиран към 20.06.2016 година по данни на Националния Раков Регистър 
и е изчислена преживяемостта. 
Статистически методи 
I. Описателни методи и методи за оценка 
1. Вариационен анализ на количествени променливи – средна стойност, стандартно отклонение, 
стандартна грешка на средната, 95% доверителен интервал на средната, минимум, максимум.      
2. Честотен анализ на качествени променливи (номинални и рангови), който включва абсолютни 
честоти, относителни честоти (%), кумулативни относителни честоти (%). 
3. Графични изображения   
II. Методи за проверка на хипотези 
1. Параметрични методи 
1.1 T-тест за две независими извадки (Independent Samples T-Test) – проверка за равенство на две 
средни. 
1.2 Дисперсионен анализ – Oneway ANOVA. 
2. Непараметрични методи 
2.1 Методи на Kolmogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk – проверка за нормалност на разпределението 
на количествена променлива. 
2.2 Метод Chi-square test или Fisher’s exact test – търсене на връзка между две качествени 
променливи 
2.3 Метод на Mann-Whitney  – сравняване на две групи на една количествена променлива, когато 
разпределението не е нормално. 
2.4 Тест на Kruskal–Wallis-  сравняване на повече от две независими групи по отношение на 
характеристиките на количествена променлива, която няма нармално разпределение. 
III. Анализ на преживяемост 
1.1. Анализ на преживяемост -  Метод на Kaplan-Meier 
1.2.  Log Rank тест 
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1.3  Анализ на преживяемост по метода Cox Regression. 
IV. Корелационен анализ 
1.1. Параметричен коефициент на линейна корелация – Pearson; 
1.2. Непараметричен коефициент на линейна корелация – Spearman. 
V. Регресионен анализ 
1. Логистичен регресионен анализ - връзка между бинарна (дихотомна) зависима променлива и 
множество количествени и качествени променливи (фактори). 
VI. Други методи. 
1. ROC – анализ 
2. Изчисляване на прогностичен индекс 
Използваното от нас критично ниво на значимост е α = 0.05. Съответната нулева хипотеза се 
отхвърля, когато Р стойността (Р-value) е по-малка α. (298, 299, 300) 
За обработка на данните от проучването, свързано с дисертационната работа, беше използвана 
версията на SPSS – SPSS for Windows 13.0. (301). 
 
РЕЗУЛТАТИ 
 
ФАКТОРЪТ ПАЦИЕНТ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БОЛНИТЕ СЪС  
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИКА 
 
Анализ на възрастта като фактор пациентЗависимост между възрастта и стадия на 
заболяването при болните със  злокачествени тумори на яйчника  
 
При болните със  злокачествени тумори на яйчника установихме, че относителният дял на 
пациентите с по-висок стадий нараства с увеличаването на възрастта. Така например, най - голям 
брой пациенти в трети и четвърти стадий са на възраст над 60 години. Най - голям брой пациенти 
във втори стадий има във възрастта между 30 и 49 години. Относителният дял на пациентите в 
първи стадий е най – голям за възрастовата група до 29 години (графика 3). 
 
Графика 3. Разпределение по стадий в зависимост от възрастта

 

Във възрастовата група до 29 години 75% от жените са диагностицирани в I стадий, а 25% - в III. 
Във възрастовата група от 30 до 39 години, най – голям брой пациенти са открити в III стадий – 
66,7%, а по 1 жена е регистрирана съответно в I  и II (16,7%). При пациентите между 40 и 49 
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годишна възраст превалира III стадий – в 57,7%. По равен брой пациенти има в първи и четвърти 
стадий – 15,4%, а три жени са открити във II стадий- 11,5%. Във възрастовата група между 50 и 59 
години едва 21,6% са открити в I стадий, за сметка на големия брой жени в III стадий. Над 73% от 
жените между 60 и 69 години са регистрирани в III стадий, а откривемостта в първи и втори стадий 
намалява на 14,3% и на 2,4%. В авансирал стадии са открити общо 82,1% от пациентите на възраст 
между 70 и 79 години. В групата на жените над 80 години 1/3 от пациентите попадат в I стадий, 
останалите 2/3 са с авансирал рак. 
 
Таблица 2. Разпределение по стадий в различните възрастови групи на пациентите със 
злокачествени тумори на яйчника 
Ста 
дий 

 До 29 г. 30-39 г. 40-49 г. 50-59 г. 60-69 г. 70-79 г. Над 80г. Общo 

1 Брой 6 1 4 8 6 5 1 31 
 %   75,0% 16,7% 15,4% 21,6% 14,3% 17,9% 33,3% 20,7% 
2 Брой 0 1 3 1 1 0 0 6 
 %   0,00% 16,7% 11,5% 2,7% 2,4% 0,00% 0,00% 4,0% 
3 Брой 2 4 15 22 31 21 2 97 
 %   25,0% 66,7% 57,7% 59,5% 73,8% 75,0% 66,7% 64,7% 
4 Брой 0 0 4 6 4 2 0 16 
 %   0% 0,00% 15,4% 16,2% 9,5% 7,1% 0,00% 10,7% 
 Об 

що: 
8 6 26 37 43 28 3 151 

 

Точният критерий на Fisher показва, че няма статистически значима зависимост между двете 
променливи стадий и възрастови групи  (p=0,117). 
 
Таблица 3. Статистически анализ на зависимостта между стадия и възрастовите групи 

Chi-Square Tests  
 
 

Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. 
(1-sided) 

 

Sig. 99% C I Sig. 99% C 
I 

 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

 

Pearson Chi-
Square 

28,210(a) 18 ,059 ,066(b) ,059 ,072    

Likelihood 
Ratio 

25,169 18 ,120 ,145(b) ,136 ,154    

Fisher's 
Exact Test 

22,139   ,117(b) ,109 ,126    

Linear-by-
Linear 
Association 

4,540(c) 1 ,033 ,031(b) ,026 ,035 ,017(b) ,014  

N of Valid 
Cases 

150         
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Зависимост между възрастта и хистологичния вид на тумора при пациентите със  
злокачествени тумори на яйчника 
В групата до 29 години най - често се срещат герминативно - клетъчните тумори и тумор на 
Тейлум – в по 25% от болните, а серозният, муцинозен и ендометроиден вариант се срещат само в 
по един пациент. Във втората възрастова група преобладава серозният карцином – 50,2% от 
случаите, а муцинозният, светлоклетъчният и герминативно - клетъчните тумори имат равен дял – 
16,6%. Във възрастовата група между 40 и 49 години се наблюдава пик на хистологичния вариант 
серозен карцином- 76,6%, светлоклетъчният и герминативно - клетъчните тумори са 7,7%, равен 
дял имат туморите на половата връв и недиференцираните тумори - 4%. При болните между 50 и 
59 годишна възраст серозният карцином съставлява 74,8% от хистологичните варианти, 
ендометроидният карцином – 9%, туморите на половата връв и светлоклетъчният карцином са 
5,4%, единични са случаите на муцинозен карцином и сарком (по 2,7%). Във възрастовата група 60 
– 69 години най – често се среща серозният карцином – 71,6%, на второ място е муцинозният – 7%, 
ендометроидният карцином и недиференцираните тумори са в 4,7%  от случаите. Наблюдават се 
единични случаи на сарком, светлоклетъчен тумор, sex- cord стромален тумор и тумор на Тейлум – 
3%. Във възрастовата група 70 – 79 години се срещат 4 вида тумори: серозен карцином – 71,4%, 
муцинозен карцином- 21,4%, ендометроиден карцином и недиференциран тумор – 3,6%. В 
последната възрастова категория серозният, ендометроидният и светлоклетъчният карцином се 
срещат по равно в по 1/3 от пациентите  
Точният критерий на Fisher показва, че има статистически значима зависимост между двете 
променливи - възраст и хистологичен вид, p=0,001 (таблица 4). 
 
Таблица 4. Статистически анализ  на зависимостта между възрастта и хистологичния вид 

Chi-Square Tests  

 
 

Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. 
(1-sided) 

 

Sig. 99% CI Sig. 99% CI  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

 

Pearson Chi-
Square 

85,627(a) 48 ,001 ,009(b) ,007 ,011    

Likelihood 
Ratio 

68,484 48 ,028 ,003(b) ,002 ,005    

Fisher's 
Exact Test 

69,151   ,001(b) ,000 ,001    

Linear-by-
Linear 
Association 

7,599(c) 1 ,006 ,005(b) ,003 ,006 ,003(b) ,002  

N of Valid 
Cases 

149         

 

Зависимост между възрастта и степента на диференциация при болните със  злокачествени 
тумори на яйчника 
С нарастване на възрастта на пациентите, относителният дял на високо диференцираните тумори 
намалява за сметка на ниско диференцираните. При развитие на злокачествен тумор на яйчника в 
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периода преди 50 годишна възраст (общо 40 пациентки), 25% от туморите са високо 
диференцирани, а 35% са ниско диференцирани. При развитие на злокачествено образувание на 
яйчника в периода след 50 годишна възраст (общо 111 жени), относителният дял на ниско 
диференцираните тумори нараства до 49,5%, докато относителният дял на високо 
диференцираните тумори е едва 9% (графика 4). 
 
Графика 4. Относителен дял на пациентите с ниско-, умерено- и високо диференцирани тумори в 
зависимост от възрастта 

 

Тенденцията за нарастване на относителния дял на ниско диференцираните тумори с възрастта се 
наблюдава и в отделните възрастови групи. Докато във възрастовата група до 29 години 
относителният дял на ниско диференцираните тумори е 37,5%, във възрастта от 60 до 69 години, 
той е 52,4% и достига най – голям относителен дял при пациентките над 80 годишна възраст - 66,7 
% (таблица 5). 
 
Таблица 5. Разпределение по степен на диференциация и възрастови групи на пациентите със 
злокачествени тумори на яйчника 
  До 29г. 30-39 г. 40-49г. 50-59 г. 60-69 г. 70-79г. Над 80г. Общо 

G1 Брой 2 2 6 4 3 3 1 21 
%   25,0% 33,3% 23,1% 10,8% 7,1% 10,7% 33,3% 14,0% 

G2 Брой 3 2 11 15 17 13 0 61 
%   37,5% 33,3% 42,3% 40,5% 40,5% 46,4% 0,0% 40,7% 

G3 Брой 3 2 9 18 23 12 2 69 
%   37,5% 33,3% 34,6% 48,6% 52,4% 42,9% 66,7% 45,3% 

Брой 8 6 26 37 43 28 3 151 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

 

Точният критерий на Fisher показва, че няма статистически значима зависимост между двете 
променливи степен на диференциация и възраст, p=0,534 (таблица 6). 
 
Таблица 6. Статистически анализ на зависимостта между степента на диференциация и възрастта 
на пациентите със злокачествени тумори на яйчника 
Chi-Square Tests  
 
 

Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. 
(1-sided) 

 

Sig. 99% CI Sig. 99% CI  
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Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

 

Pearson Chi-
Square 

9,932(a) 12 ,622 ,636(b) ,623 ,648    

Likelihood 
Ratio 

10,462 12 ,576 ,684(b) ,672 ,696    

Fisher's Exact 
Test 

10,530   ,534(b) ,521 ,547    

Linear-by-
Linear 
Association 

2,744(c) 1 ,098 ,110(b) ,102 ,118 ,059(b) ,053  

N of Valid 
Cases 

150         

 

Зависимост между възрастта и BMI при болните със  злокачествени тумори на яйчника 
В изследваната група има 4 пациентки с поднормено тегло. Нормална стойност на индекс на 
телесната маса имат 48 жени, с най- голям относителен дял във възрастовата група 40 - 49 години и 
60-69 години (таблица 7). Повечето болни над 50 годишна възраст са с повишен индекс на 
телесната маса. С нарастване на възрастта на болните със  злокачествени тумори на яйчника, 
относителният дял на пациентите с наднормено тегло нараства. С нарастване на възрастта се 
увеличава относителният дял на болните със  злокачествени тумори на яйчника с предзатлъстяване 
и обезитет 1 и 2 степен, като по този начин двата рискови фактори кумулират действието си. 
 
Таблица 7. Разпределение по възраст и BMI при  злокачествени тумори на яйчника 

 <29г 30-
39г 

40-
49г 

50-
59г 

60-
69г 

70-
79г 

>80 г Общо 

Поднормено тегло 1 - 1 - 2 - - 4 
Нормално тегло 5 1 15 8 13 6 - 48 
Предзатлъстяване 2 2 5 13 12 8 3 45 
Обезитет I ст. - 2 3 7 12 13 - 37 
Обезитет II ст. - 1 1 7 4 1 - 14 
Обезитет III ст. - - 1 2 - - - 3 
Общо: 8 6 26 37 43 28 3 151 
 

Анализ на BMI като фактор пациент 
При болните със злокачествни тумори на яйчника и поднормено тегло, индексът на телесната маса 
варира от 17,23 до 18,02 (средно 17,72). При болните със злокачествни тумори на яйчника и 
нормална стойност на BMI са регистрирани стойности от 18,64 до 24,77 (средно 21,67). Пациентите 
с предзатлъстяване имат индекс на телесната маса от 25,05 до 29,75 (средно 27,22). Болните с 
обезитет I степен - от  30,07 до 34,96 (средно 32,7), с II степен – от 35,64 до 39,68 (средно 36,4), с III 
степен – от 41,13 до 42,9 (средно 41,82). Разпределението в зависимост от индекса на телесна маса 
е: с наднормено тегло са 101 от 151 жени (67 %) от групата със  злокачествени тумори на яйчика. 
Това е значително повече от пациентите с наднормено тегло в референтната група – 29 жени 
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(39%). С обезитет в различна степен са 33 % от жените със  злокачествени тумори, докато при 
жените с доброкачествени тумори този процент е 13,5%. С обезитет I степен са 38 жени със  
злокачествени тумори на яйчника (25%) и 7 жени с доброкачествени тумори (9,5%). С обезитет II 
степен са 14 жени със  злокачествени тумори на яйчника (9%) и 2 жени с доброкачествени тумори 
(3%), с обезитет III степен – съответно 2% (n=3) и 1% (n=1). Установи се статистически значима 
разлика в двете сравнявани групи по BMI – p< 0,0001. Използва се теста Mann-Whitney. Медианата 
в групата на злокачествените тумори е 27,5 кг, а в контролната група – 23,9 кг (таблица 8). 
 
Таблица 8. Статистически анализ на BMI при пациентите със злокачествени и доброкачествени 
тумори на яйчника 

BMI  
Група Mean N Std. Deviation Median Min Max 
0 доброкачествени 24,818 74 4,8902 23,900 17,6 48,5 

1 злокачествени 27,801 151 5,9727 27,548 17,2 42,9 

Total 26,820 225 5,8013 26,100 17,2 48,5 

BMI 

Mann-Whitney U 3860,000 

Wilcoxon W 6635,000 

Z -3,765 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 
 

Зависимост между BMI и размера на тумора 
При болните със злокачествени тумори на яйчника се установи статистически достоверна 
зависимост между нарастването на размера на туморната формация и нарастването на индекса на 
телесната маса. Статистическият анализ е чрез Т-теста, p=0,008. При болните с размер на тумора 
до 50 мм, средната стойност на BMI e 25,8. При размер на тумора между 50 и 100 мм, средната 
стойност на BMI е 26. Индексът на телесна маса има най - висока средна стойност при болните с 
размер на туморната формация над 100 мм. Резултатите са представени на графика 5. 
 

Графика 5. Стойности на BMI в зависимост от размера на тумора 

 



Автореферат                                                                                                                         И. Филипова 

13 
 

Зависимост между BMI и стадия на заболяването 
С авансиране на стадия нараства относителният дял на болните с повишен индекс на телесната 
маса (таблица 9). 
 

Таблица 9. Разпределение по стaдии в зависимост от BMI на пациентите със злокачествени 
тумори на яйчника 

  I стадий II стадий III стадий IV стадий Общо: 

Поднормено тегло 2 - 2 - 4 
Нормално тегло 8 1 35 4 48 
Предзатлъстяване 10 2 25 8 45 
Обезитет I степен 9 1 24 3 37 
Обезитет II степен 4 2 5 3 14 
Обезитет III степен 2 - 1 - 3 
Общо: 35 6 92 18 151 

При проведения статистически анализ чрез Т-теста се установи  достоверна разлика в 
стойностите на BMI при болните в първи в и четвърти стадий (p=0,003),  както и при първи 
и трети стадий (p=0,009). Не се установи разлика в стойностите на BMI във втори и в трети 
стадий (p= 0,18), нито във втори и четвърти стадий (p=0,35). 
Зависимост между индекса на телесна маса (BMI) и степента на диференциация на 
тумора 
В групата с ниско диференцирани тумори на яйчника, болните с повишен индекс на 
телесната маса са 49 жени (69%), в групата с умерено диференцирани тумори- 41 жени 
(65%). В групата с високо диференцирани тумори на яйчника, болните с наднормено тегло 
са 11 и съставляват 64% (таблица 10).   
 
Таблица 10. Разпределение по BMI и степен на диференциация при пациентите със 
злокачествени тумори на яйчника 
Степен на диференциация G1 G2 G3 Общо: 

Поднормено тегло - - 4 4 

Нормално тегло 6 22 18 46 

Предзатлъстяване 9 16 20 45 

Обезитет I степен - 18 20 38 

Обезитет II степен - 7 8 15 

Обезитет III степен 2 - 1 3 

Общо: 17 63 71 151 

 

Сравнителен анализ на ръст, тегло и BMI при болни с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
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В групата на болните със  злокачествени тумори на яйчника установихме ръст до 160 см 
при 37 жени (24%), като процентът се доближава до този в контролната група - 28% 
(n=21). Ръст над 170 см имат 26 болни (17%), и 14 жени (19%) съответно. Средният ръст в 
двете групи е 165 см. По отношение на теглото на болните в двете групи установихме 
статистически значима разлика – p< 0,0001(тест на Mann-Whitney) (таблица 11). 
 
Таблица 11. Статистически анализ на теглото при пациентите със злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника 
 Група N Mean Rank 
Тегло Доброкачествени 74 87,70 

Злокачествени 151 125,40 
Общо 225  

Тегло  

Mann-Whitney U 3715,000 

Wilcoxon W 6490,000 
Z -4,083 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

Медианата в групата със злокачествени тумори е 75, а в контролната група е 67. 
Общото разпределение в зависимост от BMI е представено на графика 6. Вижда се, че BMI 
има по- вискоки стойност в групата със  злокачествени тумори на яйчника. 
 
Графика 6. Разпределение на стойностите на BMI при цаниентите с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост между стойностите на BMI и стойностите на тромбоцитите 
При болните със  злокачествените заболявания на яйчника и с обезитет установихме 
нарастване на средните стойности на тромбоцитите  в сравнение с болните с нормално 
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тегло в линейна зависимост. При болните с обезитет трета степен са регистрирани и най- 
високите стойности на тромбоцити – до 726 х 10*9/l. 
 
Графика 7. Разпределение по стойностите на тромбоцитите по групи на BMI при 
пациентите със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост между BMI и хемоглобина при болни със  злокачествените заболявания на 
яйчника 
При анализ на средните нива на хемоглобина установихме статистически значима разлика между 
хемоглобиновата концентрация в групата с нормално тегло и в групата с обезитет - p=0,004. При 
разделянето на болните в зависимост от степента на обезитета, установихме стабилна тенденция за 
намаляване на средната стойност на хемоглобина при повишаване на телесната маса. В групата с 
нормален индекс на телесната маса средната стойност на хемоглобина е 129,5 g/l. В групата с 
предзатлъстяване средната стойност на хемоглобина е 125,3 g/l.  В групата с обезитет I степен 
средната стойност на хемоглобина е 114 g/l, в групата с обезитет II степен – 112 g/l, а в групата с 
обезитет III степен- 111 g/l. 

 
Графика 8. Разпределение по BMI  и стойност на хемоглобина при пациените със 
злокачествени тумори на яйчника 

 
 
Зависимост между хематокрита и BMI при болни със  злокачествени заболявания на 
яйчника 
Установихме статистически значима разлика, P=0,001, между стойностите на BMI в 
групата с понижен хематокрит и групата с хематокрит в референтни граници като 
използвахме Т-тест. При хематокрит под 0,36 L/L установихме стойности на BMI между 
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19,1 и 41,4, средната стойност е 28,4. В сравнение, в групата с референтни стойности на 
хематокрита, BMI е със средна стойност 26, 39 (от 18,0 до36,4). С нарастване на 
стойността на индекса на телесна маса се забелязва линейно понижение на стойностите на 
хематокрита (графика 9). 
 
Графика 9. Разпределение на стойностите на хематокрита в зависимост от BMI при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 
 

Анализ на изследванията на кръвта като фактор пациент 
Сравнителен анализ на пълната кръвна картина при болни с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
Сравнителен анализ на еритроцитите 
Референтните стойности на еритроцитите са от 3,6 до 5 х 10*12/l. При злокачествените тумори на 
яйчника установихме стойности на еритроцитите от 2,87 до 4,5 х 10*12/l. Стойностите на 
еритроцитите при доброкачествените тумори на яйчника са от 3,59 до 4,5 х 10*12/l (графика 10). 
 
Графика 10. Разпределение по броя на еритроцитите при злокачествени и доброкачествени тумори 
на яйчника 

 

В групата на болните със  злокачествени тумори на яйчника се наблюдава следната зависимост: 
болните с намален брой на еритроцитите под 3,6 х 10*12/l представляват 29,1% от групата (n=44), 
болните с нормални стойности на еритроцитите са 67,5 % (n=102), болните със стойности на 
еритроцитите над 5,3 х 10* 12/l са 3,4 % (n=5) от групата. В групата на болните с доброкачествени 
тумори на яйчника се наблюдават следните особености: болните с намален брой на еритроцитите 
под 3,6 х 10*12/l представляват 17,5 % от групата (n=13), с нормални стойности на еритроцитите са 
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81,1 % (n=60), стойности на еритроцитите над 5,3 х 10* 12/l има в 1,4 % от групата (n=1). При теста 
на Man Whitney не се установи статистически значима разлика между двете групи по отношение на 
броя на еритроцитите (p=0,108). Данните са представени на таблица 12. 
 
Таблица 12. Статистически анализ на стойностите на еритроцитите при пациенти със 
злокачествени и доброкачествени тумори на яйчника 

Tests of Normality  
 
 

Група Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  

Statistic df Sig. Statistic df  

Er Доброкачествени ,063 74 ,200(*) ,985 74  

Злокачествени ,392 151 ,000 ,195 151  

Test Statistics(a)  
Mann-Whitney U 4849,500 
Wilcoxon W 16325,500 
Z -1,608 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,108 
Exact Sig. (2-tailed) ,108 
Exact Sig. (1-tailed) ,054 
Point Probability ,000 

 

Сравнителен анализ на тромбоцитите 
Референтните стойности на тромбоцитите са от 140 – 400х 10*9/l. В групата със  злокачествени 
заболявания на яйчника са установени стойности на тромбоцитите от 145 – 550 х 10*9/l. В групата 
на доброкачествените тумори на яйчника са регистрирани стойности на тромбоцитите от 165 - 378 
х 10*9/l.  
 
Графика 11 . Разпределение по броя на  тромбоцитите при пасиенти с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
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Кривта при  злокачествнеите тумори на яйчника е изтеглена надясно, към по–високите средни 
стойности. В групата на злокачествените тумори на яйчника установихме паранеопластична 
тромбоцитоза в 39% от случаите (Графика 11). 
Сравнителен анализ на левкоцитите 
Провеждайки анализ на стойностите на левкоцитите при злокачествените заболявания на яйчника,  
регистрирахме стойности  на левкоцитите от 3,3 до 13,6 х 10*9/l. При доброкачествените тумори на 
яйчника стойностите на левкоцитите варираха от 4,1 до 14,1 х 10*9/l (графика 8). Референтните 
лабораторни стойности са от 4,5 до 10,5 х 10* 9/L. В групата на доброкачествените заболявания, 
пациентите с левкоцитоза са 16% (n=12). В групата на злокачествените заболявания левкоцитоза се 
наблюдава в 15% от случаите (n =22). Пациентите с левкопения са съответно 4 % (n=3) и  5% (n= 
8). Данните са представени на графика 12.  
 
Графика 12. Разпределение по броя на  левкоцитите при пациенти сдоброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Използвахме теста на Man - Whitney. Медианата в групата на доброкачествените заболявания е 
111,25, а в групата на злокачествените е 113,86. Няма статистически значима разлика  в 
стойностите на левкоцитите в групата със  злокачествени тумори на яйчника и в групата с 
доброкачествени тумори на яйчника  (p= 0, 779). Данните са представени в таблица 13. 

 
Таблица 13. Статистически анализ на стойностите на левкоцитите при злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника. 
 Група N Mean Rank 

WBC Доброкачествени 74 111,25 

Злокачествени 151 113,86 
Общо 225  

WBC  

Mann-Whitney U 5457,500 

Wilcoxon W 8232,500 

Z -,282 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,778 

Exact Sig. (2-tailed) ,779 

Exact Sig. (1-tailed) ,389 

Point Probability ,000 

 

Сравнителен анализ на хемоглобина 
В групата на злокачествените заболявания на яйчника се наблюдават статистически по - ниски 
стойности на хемоглобина, като установените стойности са от 89 до 149g/l, при референтни 
стойности от 120 - 160 g/l. При доброкачествените тумори на яйчника са установени стойности на 
хемоглобина от 87 до 156 g/l (графика 13).    
Графика 13. Разпределение по стойностите на  хемоглобина при пациенти с  доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Използвайки теста на Мan - Whitney, установихме статистически значима разлика между двете 
групи - p< 0.0001. Медианата в групата на злокачествените тумори е 102, докато при 
доброкачествените е 136. Данните са представени в таблица 14. 
 
Таблица 14. Статистически анализ на стойностите на левкоцитите при пациенти със злокачествени 
и доброкачествени тумори на яйчника 

Hb  

Група Средно N St. dev Медиана Минимум  

0 Доброкачествени 133,53 74 14,530 136,00 82  

1 Злокачествени 121,17 151 18,210 102,00 74  

Общо: 125,24 225 18,019 128,00 74  

Mann-Whitney U 2889,500 

Wilcoxon W 14365,500 

Z -5,882 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
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Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

4.3.1.5. Сравнителен анализ на хематокрита 
Друг показател на пълната кръвна картина, който изследвахме, е хематокритът - съотношението 
между еритроцитна маса и кръвния обем, с референтни стойности от 0,36 до 0, 48 L/L. Стойности 
под 0,36 L/L бяха регистрирани при 104 от 151 пациентки със  злокачествени тумори (69%), срещу 
37 (50%) от болните с доброкачествени тумори на яйчника. Не са регистрирани стойности над 0,48 
L/L  в нито една от групите. Данните са представени на графика 14. 
 
Графика 14.  Разпределение по стойностите на хемотокрита при пациентите със  злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника 

 

Установихме статистически значима разлика в стойностите на хемотокрита в двете изследвани 
групи – p=0,001. Използва се теста Mann-Whitney. Медианата в групата на злокачествените тумори 
на яйчника е 0,331, а в група с доброкачествени тумори – 0,359  (таблица 15). 
 
Таблица 15. Статистически анализ на хематокрита при пациентите с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 

 Група N Mean Rank 

Htc Доброкачествени 74 132,68 

Злокачествени 151 101,12 

Total 225  

Mann-Whitney U 3892,500 

Wilcoxon W 15067,500 

Z -3,439 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
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Exact Sig. (2-tailed) ,001 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

Сравнителен анализ на лимфоцитите, неутрофилите и съотношението неутрофили / 
лимфоцити 
При болни със злокачествени новоообразувания на яйчника бяха регистрирани стойности на 
лимфоцитите от 8,2 % до 26,3%. В групата с доброкачествени заболявания на яйчника стойностите 
на лимфоцитите  са от 13.8 % до 39.2%. Референтните стойности за лимфоцитите са  от 0,6 до 4,1 
10*12/l и 20,0-40,0%. 
Графика 15. Разпределение по броя на лимфоцитите при пациенти със злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника 

 

При сравнение на групата със  злокачествените тумори на яйчника с контролната група по брой на 
лимфоцитите, установихме статистически достоверна разлика в двете сравнявани групи. Броят на 
лимфоцитите в групата на злокачествените тумори е значително по- ниска. Медианата в групата на 
злокачествените яйчникови тумори е 1,5, а в групата на доброкачествените – 2,1. Използва се теста 
Mann-Whitney, – P< 0,000118. Разликата между двете изследвани групи в процентното 
съотношение на лимфоцитите  също е статистически значима – P< 0,0001. Използва се теста Mann-
Whitney. Медианата в група 1 е 20,65, а в група 0 – 27,6. 
 
Таблица 16. Статистически анализ на процентното съотношение на лимфоцитите  при пациентите с 
доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника 
 Група N Mean Rank 

Lym (%) 0 доброкачествени 74 148,24 

1 злокачествени 150 94,87 

Total 224  

Mann-Whitney U 2905,500 
Wilcoxon W 14230,500 
Z -5,797 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
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Exact Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,000 
Point Probability ,000 
 

В групата на пациентите със  злокачествени тумори на яйчника установихме стойности на 
неутрофилите от 70 до 90.4%,  а в групата с доброкачествени тумори - от 54.6 до 79.7%. 
Референтните стойности за неутрофилите са  от 2,0 до 7,8 10*12/l и 44,0-76,0%.   

Графика 16. Разпределение на стойностите на неутрофилите при пациентите със злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника 

 

Разлика има не само в абсолютния брой на неутрофилите, но и в процентното разпределение. За 
сравнение на процентното съотношение на неутрофилите се използва Т - теста. Средната стойност 
в групата със злокачествени тумори е 72,7, а в контролната група – 66,5 (p< 0,0001). При сравнение 
на групата със злокачествени яйчникови тумори и  контролната група по брой на неутрофилите се 
използва Mann-Whitney тест.  Установи се статистически достоверна разлика между 
доброкачествените и злокачествените  тумори на яйчника. Медианата в групата на злокачествените 
заболявания е 5,7, а в групата на доброкачествените – 4,75 (p= 0,012). 

Таблица 17. Статистически анализ на броя на неутрофилите при доброкачествени и злокачествени 
тумори на яйчника 
 Група N Mean Rank 

Неутрофили (бр) 0 доброкачествени 74 97,51 

1 злокачествени 151 120,59 

Total 225  

Mann-Whitney U 4441,000 

Wilcoxon W 7216,000 
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Z -2,499 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 

Exact Sig. (2-tailed) ,012 

Exact Sig   . (1-tailed) ,006 

Point Probability ,000 

 

Сравнителен анализ на показателите на хемостазата 

Нормалните стойности на INR са от 0,8 до 1,2. При анализ на показателите на хемостазата не 
установихме статистически значима разлика в двете изследвани групи. Средната стойност на INR в 
групата на доброкачествените тумори е 1,14, а в групата на злокачествените тумори е 1,01. Т- 
тестът показа стойност p= 0,752. Фибриногенът е фактор (фактор I) в процеса на кръвосъсирване. 
Референтните граници са от 200 до 400 mg/ dL. В групата на болните със  злокачествени тумори на 
яйччника е регистрирана хиперфибриногенемия при 86 жени (57 %), като стойностите варират от 
410 до 860 mg/ dL. Повишени стойности на фибриногена има при 20 пациентки с доброкачествени 
тумори на яйчника (27%), а стойностите са от 410 до 660 mg/ dL (фигура 4). 
 
Фигура 4. Разпределение по стойностите на фибриногена при пациенти със  злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника. 

 

Проведеният статистически анализ чрез теста Mann-Whitney установи достоверна разлика в 
стойностите на показателя фибриноген в двете групи – P< 0,0001. Медианата в група 1 е 438, а в 
група 0 – 320. 
Сравнителен анализ на  биохимичните показатели   
Биохимичният показател общ белтък е с нормалните стойности от 65 - 85 g/l. 
В групата на болните със  злокачествени тумори на яйчника хипопротеинемия предоперативно има 
при 52 пациентки (34,6%). За сравнение – в групата на пациентките с доброкачествени тумори на 
яйчника, пациентките с хипопротеинемия при първоналчаните лабораторни изследвания са 11 
(16%). Впечатление прави, че при 1/3 от болните със  злокачествени тумори (n=16) са регистрирани 
нормални стойности на албумина при нисък общ белтък, което би могло да се тълкува като косвен 
белег за наличие на хуморален имунодефицит. Между двете сравнявани групи се отчете 
статистически значима разлика в стойностите на тоталния протеин - p=0,009. Използва се теста 
Mann-Whitney. Медианата в групата със злокачествени тумори е 68,49, а в контролната група – 
71,15 (таблица 18) 
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Таблица 18. Статистиччески анализ на стойностите на общия белтък при пациентите с 
доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника 
T-prot  

Група Mean N Std.Deviation Median Minimum  

Доброкачествени 70,6048 69 6,66497 71,1500 38,20  

Злокачествени 67,5120 150 8,88250 68,4900 30,18  

Total 68,4864 219 8,35801 69,6400 30,18  

 Група N Mean Rank 

T-prot Доброкачествени 69 126,49 

Злокачествени 150 102,42 

Общо 219  

T-prot. 4037,500 

Mann-Whitney U 15362,500 

Wilcoxon W -2,611 

Z ,009 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 

Exact Sig. (2-tailed) ,004 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Лабораторните изследвания при постъпване в клиниката показват хипоалбуминемия при 72 жени 
със  злокачествени тумори на яйчника (47,7%) и при само 8 жени с доброкачествени 
новообразувания (11,6%). В двете групи установихме статистически значима разлика в 
стойностите на албумина при постъпване – P< 0,0001. Използва се теста Mann-Whitney. Медианата 
в групата на болните със  злокачествени тумори е 36,05, а в референтната група – 40,32. По 
отношение на останалите изследвани биохимични показатели при постъпване в клиниката - АСАТ, 
АЛАТ, урея, креатинин - настоящото проучване не регистрира достоверна разлика между болните 
с доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника. Проведеният тест на Mann-Whitney 
установи съответно p=0,235, p=0,098, p=0,109, p=0,809. Данните са представени в таблици 19 - 22. 
 
Таблица 19. Статистически анализ на стойностите на АСАТ при пациенти с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
 Група N Mean Rank Sum of Ranks 

АСАТ Доброкачествени 58 95,60 5545,00 

Злокачествени 148 106,59 15776,00 
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Общо: 206   

Mann-Whitney U 3834,000 

Wilcoxon W 5545,000 

Z -1,190 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,234 

Exact Sig. (2-tailed) ,235 

Exact Sig. (1-tailed) ,117 

Point Probability ,000 

 

Таблица 20. Статистически анализ на стойностите на АЛАТ при  пациенти с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
 Група N Mean Rank Sum of Ranks 

АЛАТ Доброкачествени 59 93,08 5492,00 

Злокачествени 148 108,35 16036,00 

Общо: 207   

Mann-Whitney U 3722,000 

Wilcoxon W 5492,000 

Z -1,655 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,098 

Exact Sig. (2-tailed) ,098 

Exact Sig. (1-tailed) ,049 

Point Probability ,000 

 

Таблица 21. Статистически анализ на стойностите на уреята при пациенти с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
 Група N Mean Rank Sum of Ranks 

Урея Доброкачествени 74 102,61 7593,50 

Злокачествени 150 117,38 17606,50 
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ОБЩО: 224   

Mann-Whitney U 4818,500 

Wilcoxon W 7593,500 

Z -1,603 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,109 

Exact Sig. (2-tailed) ,109 

Exact Sig. (1-tailed) ,055 

Point Probability ,000 

 

Таблица 22. Статистически анализ на стойностите на креатинина при пациенти с доброкачествени 
и злокачествени тумори на яйчника 
Креатинин Доброкачествени 72 110,48 7954,50 

Злокачествени 151 112,73 17021,50 

ОБЩО: 223   

Креатинин 
Mann-Whitney U 5326,500 

Wilcoxon W 7954,500 

Z -,243 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,808 

Exact Sig. (2-tailed) ,809 

Exact Sig. (1-tailed) ,404 

Point Probability ,000 

 

Сравнителен анализ на  йонограмата 
Сравнителният анализ на йонограмата при болните с доброкачествени и злокачествени тумори на 
яйчника не показа разлики в стойностите на калия, калция и хлоридите. Хипокалиемия ( К+< 3,5 
mmol/l) при постъпване в клиниката е установена при 9 болни със  злокачествени тумори (6%) и 2 
болни с доброкачествени тумори (2%). Хиперкалиемия ( К+>5,5 mmol/l) при постъпване в 
клиниката е установена при 4 болни със  злокачествени тумори (2%) и 3 болни с доброкачествени 
тумори (4%). Не се регистрираха отклонения извън референтните стойности на калция и 
хлоридите. Установи се статистически значима разлика в стойностите на натрия между двете 
групи пациенти -p=0,001. Използва се теста Mann-Whitney. Медианата в група 1 е 140,5, а в група 0 
– 143,7.  Хипонатриемия (N+< 136 mmol/l) има при 25 болни с неоплазми на яйчника, всички от 
които са с едно или повече придружаващи кардиологични, нефрологични, тироидни и 
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гастроентерологични заболявания. Хипонатриемия при болните с доброкачествени тумори има 
само при 5 болни, при които е установена и придружаваща кардиологична и диабетна патология. 
Сравнителен анализ на кръвните групи 
За периода на  проучването са изследвани  общо 225 кръвни проби, от които 151 са на болни със  
злокачествени тумори на яйчника и 74 - на контролна група. В България процента на срещане на 
кръвна група АВ е 7,6 %, на кръвна група В - 16,6 % от населението. В България 43,3% от хората са 
от кръвна група А. процентът на срещане на кръвна група 0 е 32,5 %. При сравняване на 
процентното съотношение на кръвните групи в българската популация (273) с тези на болните със 
злокачествени тумори на яйчника не установихме статистически достоверна разлика. Използва се 
Т-тест, p= 0,976. 

Таблица 23. Разпределение по кръвногрупова принадлежност при пациентите със  злокачествени  и 
дофрокачествени тумори на яйчника 

Кръвна 
група 

Злокачествени тумори Доброкачествени тумори Българска популация 

А+ 69 жени 46% 35 жени 47% 
43,3% 

А - 6 жени 4% 7 жени 10% 

В + 16 жени 11% 6 жени 8% 
16,6% 

В - 4 жени 2% 1 жени 1% 

О + 37 жени 24% 15 жени 21% 
32,5% 

О - 5 жени 3% 5 жени 7% 

АВ + 11 жени 8 % 4 жени 5% 
7,6% 

АВ - 3 жени 2% 1 жени 1% 

Общо: 151 74 - 

 

Анализ на съотношението на неутрофили/лимфоцити NLR като фактор пациент 
Съотношението на неутрофили/лимфоцити (NLR) се изчислява чрез разделяне на броя на 
неутрофилите на броя на лимфоцитите, в проба от периферна кръв. Въпреки натрупаните 
доказателствата за прогностичната роля на NLR, остава да се установят оптималните cut – off 
(гранични) стойности за NLR. В  нашето проучване стойностите са разделени в три групи: 
нормални – до 2, умерено завишени - между 2 и 5, и силно завишени увеличени стойности – над 5. 
Промяната в съотношението неутрофили/лимфоцити в контролната група на доброкачествени 
тумори на яйчника е значително по - слабо проявено. Установи се статистически значима разлика 
между двете групи както в абсолютния брой, така и в процентното съотношение на неутрофилите 
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и лимфоцитите. Стойностите на NLR  в групата на злокачествените тумори средно са  4,66, a в 
групата с доброкачествени тумори те са 2,18 (графика 17). 
 
Графика 17. Разпределение по съотношението неутрофили/лимфоцити при пациентие с 
доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника 

 

При провеждане на теста на Mann-Whitney се устанви, че разликата в двете групи е статистически 
значима – p< 0,0001. 
 
Таблица 24. Статистически анализ на съотношението неутрофили/лимфоцити при пациентите с 
доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника 
 
 

Група N Mean Rank 

NLR 0 доброкачествени 74 71,90 

1 злокачествени 151 133,14 
Total 225  

Mann-Whitney U 2545,500 
Wilcoxon W 5320,500 
Z -6,630 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,000 
Point Probability ,000 
 

Нормални стойности на съотношението неутрофили /лимфоцити (от 0,1 до 1,9) има при 14 болни 
(9,3%). Умерено завишени стойности (между 2,1 и 4,8) са отчетени при 91 пациентки (60,3%). 
Силно завишени стойности – от 5,1 до 20 – има при 46 жени или 30,5% (фигура 5). В групата на 
злокачествените тумори, NLR над 5 се наблюдава при 47 пациенти, докато в групата с 
доброкачествени тумори има регистрирана една пациентка. Стойности на съотношението NLR до 2 
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има в 34% (n=25) при пациентите с доброкачествени тумори, срещу 9% (n= 14) при болните със  
злокачествени тумори. 
 
Фигура 2. Стойности на съотношението неутрофили/лимфоцити при пациените със злокачествени 
и доброкачествени тумори на яйчника 

 

 

Зависимост между съотношението неутрофили/лимфоцити (NLR) и размера на тумора 
В групата с NLR до 2, чрез образно-диагностични изследвания  и интраоперативно, се установи 
среден размер на тумора 106, 66 мм (от 40 до 170 мм). В групата с NLR между 2 и 5, размерът на 
тумора варираше от 24 до 400 мм (средно 130,64 мм), а в групата с NLR>5 -  от 90 до 350 (средно 
152,33 мм). Установи се линейна зависимост между нарастването на размера на тумора и 
нарастването на съотношението неутрофили/ лимфоцити (графика 17). 
 
Графика 17. Разпределение по NLR  в зависимост от размера на тумора при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост между съотношението неутрофили/лимфоцити (NLR) и стадия на заболяването 
При болните с NLR в референтни граници,  42% са в I стадий, а останалите 58% са разпределени 
между III и IV стадий. При стойност на NLR между 2 и 5, наблюдаваме следното разпределения по 
стадии: най- голям процент - 66%, са в III стадий,  21% са в I стадий, 4% са във II стадий и 9% са в 
IV стадий. В групата с NLR над 5, 15% са в I стадий, 4% са във IIстадий, 61% са в III стадий, и 20% 
са в IV.  С нарастване на NLR, относителният дял на болните с авансирало заболяване нараства 
(графика 18) 
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Графика 18. Разпределение на пациентите със злокачествени тумори на яйчника с повишен NLR в 
зависимост от стадия 

 

Зависимост между съотношението неутрофили/лимфоцити (NLR) и хистологичния вид 
Най - високи средни стойности на NLR регистрирахме при серозен и ендометроиден карцином, 
както и при недиференцирани тумори. Стойностите на NLR са най- ниски при тумори на половата 
връв и са достоверно по- ниски от тези при серозен карцином– p=0,02. При сравнение на 
стойностите на NLR при останалите хистологични варианти не се откри статистически достоверна 
разлика. Точният критерий на Fisher показва, че няма статистически значима зависимост между 
двете променливи – P=0,430 
 
Графика 19. Разпределение на стойностите на NLR в зависимост от хистологичния вид при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Таблица 25. Статистически анализ на зависимостта между NLR и хистологичния вид при пациенти 
със злокачествени тумори на яйчника 

 
Chi-Square 
Tests 

Value df 
Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 
Monte Carlo Sig. 
(1-sided) 

Sig. 
99% CI 

Sig. 
99% CI 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 
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Pearson Chi-
Square 

14,459(a) 16 ,565 ,554(b) ,541 ,567   

Likelihood Ratio 20,684 16 ,191 ,269(b) ,257 ,280   

Fisher's Exact 
Test 

14,400   ,430(b) ,417 ,442   

Linear-by-
Linear 
Association 

2,980(c) 1 ,084 ,086(b) ,079 ,094 ,043(b) ,037 

 
Зависимост между  съотношението неутрофили/лимфоцити (NLR) и степента на 
диференциация   
При съотношение на неутрофили/ лимфоцити под 2, в 35,7% от случаите се регистрира ниско 
диференциран тумор, в 28,6% - умерено диференцира, и в 35,7%- високо диференциран. С 
нарастване на стойностите на NLR, относителният дял на високо диференцираните тумори 
намалява прогресивно. При NLR между 2 и 5 относителният дял на високо диференцираните 
тумори е над 2,6 пъти по- нисък – 13,2%. А при NLR>5, високо диференцираните тумори 
съставляват едва 8,7% от групата. За сметка на това, с увеличаване на NLR, нараства делът на 
ниско диференцираните тумори, като достига 50% при NLR>5.  Нарастването на съотношението 
неутрофили/ лимфоцити е маркер на хронично възпаление  и туморна некроза, и свързано имунно 
супресиране при пациентите с по- агресивни тумори. Въпреки  по- големият процентен дял на 
ниско диференцираните тумори  при по- висок NLR, точният критерий на Fisher показва, че няма 
статистически значима зависимост между двете променливи – P=0,209. 
 
Таблица 26. Разпределение на пациентите по NLR и степента на диференциация при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 
 
 

  NLR_групи 

<2 Между 2 и 5 >5 

Степен на диференциация G1 Брой, % 5 (35,7%) 12 (13,2%) 4 (8,7%) 

G2 Брой, % 4 (28,6%) 39 (42,9%) 19 (41,3%) 

G3 Брой, % 5 (35,7%) 40 (44,0%) 23 (50,0%) 

ОБЩО Брой, % 14 (100%) 91 (100%) 46 (100%) 

 

Таблица 27. Статистически анализ на зависимостта между NLR и степента на диференциация при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 
Chi-Square 
Tests 

Value df Asymp. 
Sig. (2-

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. 
(1-sided) 
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 sided) Sig. 99% CI Sig. 99% CI 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Pearson Chi-
Square 

6,869(a) 4 ,143 ,146(b) ,137 ,155   

Likelihood 
Ratio 

5,623 4 ,229 ,270(b) ,259 ,281   

Fisher's Exact 
Test 

5,736   ,209(b) ,199 ,220   

Linear-by-
Linear 
Association 

3,097(c) 1 ,078 ,081(b) ,073 ,088 ,049(b) ,044 

N of Valid 
Cases 

151        

 
Анализ на зависимостта между съотношението неутрофили / лимфоцити (NLR) и възрастта 
В групата с NLR<2,  възрастта на пациентите варира от 41 до 79 години, а средната възраст в 
групата е 55,3 години. При стойности на NLR между 2 и 5, средната възраст на болните е 57.4 
години (от 14 до 85 години). Средната възраст на жените с NLR>5  е 58,1 години (от 18 до 90 
години). NLR е свързано положително с възрастта (P <0.001). При пациентките над 80 годишна 
възраст се наблюдават  най-високи стойности на NLR и най-нисък лимфоцитен брой, а при 
пациентките на възраст до 29 години има най-ниската стойност на NLR и относително по- високи 
стойности на лимфоцитите. 
 
Графика 20. Разпределение на стойностите на съотношението неутрофили / лимфоцити в 
зависимост от възрастта при пациентите със злокачествени тумори на яйничка 

 

Изследвахме и два други възрастови фактора – възраст при менархе и възраст на естествена 
менопауза. В групата с менархе преди 12 годишна възраст, са регистрирани стойности на NLR от 
0,1 до 20,  средно е 4, 62. В групата с късно менархе, са регистрирани стойности от 3 до 10,4, 
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средно - 5,06. При останалите болни са регистрирани стойности от 1,15 до 16,6, средно – 
4,43.Точният критерий на Fisher показва, че няма статистически значима зависимост между 
възрастта при менархе и NLR – p=0,504. При болните с възраст на естествена менопауза преди 50 
години, са регистрирани стойности на NLR от 3,14 до 5,17, средно - 3,48. При болните с естествена 
менопауза между 50 и 54 годишна възраст, NLR има стойности от 1,7 до 20, средно 4,3. При 
болните с менопауза над 54 години, NLR е от 1,81 до 4,63, средно - 3,8. Няма статистическа 
зависимост между двете променливи- p= 0,2. 
 
Анализ на зависимостта между съотношението неутрофили / лимфоцити (NLR) и индекса на 
телесна маса (BMI) 
В зависимост от нарастването на съотношението неутрофили / лимфоцити, в отделните групи се 
наблюдава нарастване на относителният дял на жените с наднормено тегло и обезитет. При NLR 
между 2 и 5, общо 61,5% са с наднормено тегло, а в групата с NLR>5 с наднормено телго са 65,2% 
(таблица 28). Чрез използване на точния критерий на Fisher се установи, че връзката между двата 
показателя е статистически достоверна. 
 
Таблица 28. Разпределение по BMI и NLR при пациентите със злокачествени тумори на яйчника 

  NLR 
<2 Между 2 и 5 >5 

Поднормено тегло Брой (%) 0 (0%) 3 (75,0%) 1 (25,0%) 
Нормално тегло Брой (%) 1 (2,1%) 32 (66,7%) 15 (31,3%) 

Предзатлъстяване Брой (%) 5 (11,1%) 32 (71,1%) 8 (17,8%) 

Обезитет I степен Брой (%) 4 (10,8%) 18 (48,6%) 15 (40,5%) 

Обезитет II степен Брой (%) 3 (21,4%) 5 (35,7%) 6 (42,9%) 

Обезитет III степен Брой (%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

ОБЩО Брой (%) 14 (9,3%) 91 (60,3%) 46 (30,5%) 

Chi-Square 
Tests 
 

Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-
sided) 

Sig. 99% CI Sig. 99% CI 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Pearson Chi-
Square 

15,722(a) 10 ,108 ,110(b) ,102 ,118   

Likelihood 
Ratio 

16,480 10 ,087 ,111(b) ,103 ,120   

Fisher's Exact 
Test 

16,739   ,047(b) ,041 ,052   

Linear-by-
Linear 
Association 

,123(c) 1 ,726 ,761(b) ,750 ,772 ,389(b) ,377 

N of Valid 
Cases 

151        
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Анализ на зависимостта между съотношението неутрофили / лимфоцити (NLR) и стойността 
на туморните маркери 
В групата със съотношение на неутрофили / лимфоцити до 2, средната стойност на CA 125 при 
постъпване е 318 IU/ml, в групата с умерено завишени стойности на NLR,  средната стойност на 
СА 125 е 440,5 IU/ml. В групата с NLR>5, средните стойности на СА 125 при постъпване са 
повишени над 3 пъти в сравнение с групата с нормално съотношение и достигат 1068,39 IU/ml. 
Тестът на Mann-Whitney показва, че медианите на CA - 125 при постъпване в групите на NLR се 
различават статистически значимо – p=0,004.   Във всички групи по NLR се отчита намаляване на 
стойностите на CA 125 след проведени лечение. В първата група средната стойност на СА 125 
намалява до 183,88 IU/ml. В групата с NLR от 2до 5, средната стойност намалява до 194, 24IU/ml, 
като разликата е статистически значима – p= 0, 01. В групата с NLR >5средната стойност на СА 
125 също намалява съществено над 2,5 пъти до 403, 98 IU/ml. При анализ на стойностите между 
всяка една група по NLR  не се установява статистически значима разлика на средните стойности 
на CA - 125 при изписване – p=0,320. 
 

Таблица 29. Разпределение на стойности на туморните маркери в зависимост от NLR  
NLR  CA125 постъпване CA 125 изписване HE 4 ROMA 

<2 Mean 318,5833 183,88 188,500 79,0350 

N 12 3 2 2 

Std.Dev 478,50015 246,446 79,9031 20,5980 

Median 71,3650 55,70 188,500 79,0350 

Min ,80 28 132,0 64,47 

Max 1328,00 468 245,0 93,60 

2 до 5 Mean 440,5860 194,24 366,978 76,3756 

N 78 49 17 16 

Std.Dev 529,81496 192,379 307,1323 29,60503 

Median 219,1450 115,00 330,200 88,2000 

Min 8,08 0 43,6 7,00 

Max 2363,00 731 1129,0 98,52 

>5 Mean 1068,3950 403,98 803,450 84,8990 

N 40 24 12 10 

Std.Dev 1916,89572 1002,402 749,3982 29,0008 

Median 597,5000 98,93 638,000 96,8600 

Min 41,84 5 43,7 6,17 

Max 11121,00 5000 2446,3 99,50 

Общо Mean 622,4962 260,07 524,420 79,6096 

N 130 76 31 28 

Std.Dev 1178,22746 585,780 556,0160 28,2766 

Median 362,3500 106,12 400,000 93,0500 

Min ,80 0 43,6 6,17 



Автореферат                                                                                                                         И. Филипова 

35 
 

Средната стойност на туморния маркер HE 4 в групата с NLR до 2 е 188, 5 pmol/l, в групата с NLR 
между 2 и 5 е  почти два пъти по- висока – 366,97 pmol/l. В групата с NLR>5 средната стойност е 
четирикратно завишена - 803,45 pmol/l. Въпреки експоненциалното нарастване на стойностите на 
НЕ 4 при нарастване на стойностите на съотношението неутрофили/ лимфоцити, не се установява 
статистически значима разлика на средните стойности на HE 4 по групи –p=0,078. Не се установи 
статистически значима зависимост между стойностите на  NLR и ROMA index, p= 0,161 
 
Анализ на СА 125 като фактор пациент   
Сравнителен анализ на стойностите на туморния маркер СА 125 при пациенти с 
доброкачествени  и злокачествени тумори на яйчника 
При анализ на туморния маркер СА 125 се установиха многократно завишени стойности при болни 
със  злокачествени тумори на яйчника (n=130) в сравнение с контролната група (n=54). 
Референтните стойности на СА 125 са до 35 IU/ml. Стойности на СА 125 над 35 IU/ml се 
регистрират при 115 болни със злокачествени тумори на яйчника и при 25 болни с 
доброкачествени тумори. Броят на пациентите със стойности на СА 125 в т.нар. „ сива зона“ между 
35 и 70 IU/ml е еднакъв в двете групи. Повишени стойности на туморния маркер СА 125 между 70 
и 300 IU/ml има в 32 болни със  злокачествени тумори на яйчника и 11 болни с доброкачествени 
тумори. Стойности, надвишаващи 10 пъти референтната граница, има при 19 от болните със 
злокачествени тумори на яйчника и едва при 3 от болните от контролната група. Многократно 
завишени стойности на СА 125 над 600 IU/ml има при 54 болни с овариален карцином (41,5 %) 
срещу една болна (1,8%), която е диагностицирана с ендометриоза в IV стадий (графика 21).  
 
Графика 21. Разпределение на стойностите на СА 125 при постъпване при пациенти с 
доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника 

 

В групата на злокачествените тумори на яйчника медианата на СА 125 при постъпване е 362,35, а 
при доброкачествените - 28,3. Тестът на Mann-Whitney показа статистически достоверна разлика 
между двете групи в стойностите на СА 125 при постъпване - p< 0.0001 (таблица 30). 
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Таблица 30. Статистически анализ на стойностите на СА 125 при постъпване при пациенти със  
злокачествени и доброкачествени тумори на яйчника 
Група Mean N Std.Deviation Median Minimum Maximum 

Доброкачествени 74,4607 54 117,64769 28,3000 3,00 670,00 

Злокачествени 622,4962 130 1178,22746 362,3500 ,80 11121,00 

ОБЩО: 461,6597 184 1022,35312 118,5000 ,80 11121,00 

Група Mean N Std. Deviation Median Minimum Maximum 

Доброкачествени 25,59 27 31,543 13,57 0 151 

Злокачествени 260,07 76 585,780 106,12 0 5000 

ОБЩО: 198,60 103 513,127 60,00 0 5000 

Установихме статистически значими разлики в стойностите на СА 125 при изписване, след 
проведено оперативно лечение, в двете изследвани групи (p< 0.0001). Използва се тестът Mann-
Whitney. Медианата в групата със злокачествени тумори на яйчника е 585,78, а в референтната 
група  – 31,54 (таблица 31). 
 
Таблица 31. Статистически анализ на стойностите на СА 125 при изписване при пациенти със  
злокачествени и доброкачествени тумори на яйчника 
 Група N Mean Rank 

CA - 125 при 
изписване 

Доброкачествени 27 25,37 

Злокачествени 76 61,46 

Общо 103  

Mann-Whitney U 307,000 

Wilcoxon W 685,000 

Z -5,392 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

Зависимост на СА 125 при постъпване от възрастта 
В  различните възрастови групи се установиха следните средни стойности на СА 125: във 
възрастовата група до 29 години средните стойности са CA 125 са 89,62 E.  В тази възрастова група 
е характерно преобладаването на неепителни тумори на яйчника и СА 125 е с най - ниска 
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показателност за наличие на злокачествено новообразувание. Във възрастовата група 30 - 39 годни 
средната стойност на СА 125 при постъпване е 143, 95 Е. Във възрастовата група 40 - 49 години- 
257,94, при болните между 50 - 59 годишна възраст е 548,63 Е, между 60 - 69 години е 622, 36 Е. В 
групата на болните между 70-79 години е 453, 98, при жените над 80 годишна възраст средата 
стойност е 259 Е.  Наблюдава се тенденция на увеличаване на стойностите на СА 125 при 
постъпване в зависимост от възрастта, която е статистически достоверна - p=0,037. 
 
Графика 22. Стойности на СА 125 при постъпване в зависимост от  възрастта 

 
Зависимост между СА 125 и BMI 
 Настоящето проучване установи, че няма статистически значима корелация между двете 
променливи, коефициентът на pearson e 0.078. 
 
Таблица 32. Статистически анализ на връзката между стойностите на СА 125 и BMI при пациенти 
със  злокачествени тумори на яйчника 

СА 125 

BMI Pearson Correlation -,078 

 Sig. (2-tailed) ,379 

 N 130 

 

Зависимост между СА 125 при постъпване и кръвните показатели 
Зависимост на СА 125 при постъпване от стойностите на хемоглобина 
 В зависимост от стойностите на хемоглобина пациентите бяха разделени на  2 групи - с 
хемоглобин под 120 g/l и хемоглобин в референтни граници. В първата група (67 жени) средната 
стойност на туморния маркер СА 125 при постъпване е 644, 14 а в групата с нормални стойности 
на хемоглобина е 459, 35. Медианата в първата група е 420,5 а във втората група е 281, 05. 
Проведеният статистически анализ показа, че разликата в стойностите на СА 125 при постъпване е 
статистически достоверна (p=0,032). По - вискоки стойности на СА 125 при постъпване се свързват 
с понижени нива на хемоглобина (графика 23). 
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Графика 23. Разпределение на стойностите на СА 125 в зависимост от хемоглобина при пациенти 
със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост на СА 125 при постъпване от стойностите на хематокрита 
С хематокрит под 0,36 L/L са 103 жени. Средната стойност на туморния маркер СА 125 при 
постъпване е 632, 15 Е, а при жените от контролната група с референтни стойности на хематокрита 
– 345,1 Е. Установи се достоверна разлика в стойностите между двете групи- p= 0.032. 
 
Графика 24.  Разпределение на стойностите на СА 125 в зависимост от хематокрита при пациенти 
със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост на СА 125 при постъпване от NLR 
Средната стойност на СА 125 при постъпване при болните със съотношение 
неутрофили/лимфоцити под 2 (14 жени) е 433, 64 IU/ml. При болните с NLR между 2 и 5 (90 жени) 
средната стойност на СA 125 e 621,14 IU/ml, а при пациентите с съотношение неутрофили/ 
лимфоцити над 5 (47 жени) средната стойност на СА 125 е 1237,5 IU/ml. Установи се нелинейно 
нарастване в стойностите на СА 125 при постъпване в зависимост от нарастването на 
съотношението неутрофили/ лимфоцити. Установи се статистически значима разлика в 
стойностите  на СА 125 при постъпване при различните стойности на индекса NLR (P<0,0001). 
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Графика 25. Разпределение на стойностите стойностите на СА 125 при постъпване в зависимост от 
NLR при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост на СА 125 при постъпване в зависимост от стойностите на албумина 
В изследваната група пациенти със  злокачествени тумори на яйчника, при 75 от пациентите 
(49,6%) е установена хипоалбуминемия.  Средната стойност на туморния маркер СА 125 при 
постъпване при тях е 897,20 IU/ml. При останалите 76 пациенти (50,4%), тази стойност е 347, 80 
IU/ml. Разликата между двете групи е статистически достоверна (p=0,007). При пациентите със  
злокачествени новообразувания на яйчника с хипоалбуминемия при постъпване са очаквани по – 
високи стойности на  туморния маркер СА 125. 
 
Графика 26. Разпределение на стойностите на СА 125 при постъпване в зависимост от стойностите 
на албумина при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

 

Зависимост между СА 125 при постъпване и характеристиката на тумора 
Зависимост на СА 125 от размера на тумора 
В зависимост от размера на тумора установихме линейно нарастване на стойностите на СА 125 при 
постъпване. При тумори до 50 мм средната стойност на СА 125 при постъпване е 275, 21 IU/ml, 
при размери от 50 до 100 мм – 473,1 IU/ml, при размер на тумора до 200 мм- 792,8 IU/ml, при 300 и 
повече мм – 957,35 IU/ml. Разликата е статически достоверна p=0,016. Използван е Т-тестът. 
Данните са предаставени на графика 27. 
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Графика 27. Разпределение на стойностите на СА 125 при постъпване в зависимост от 
нарастването на размера на тумора при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 
Зависимост на СА 125 при постъпване от стадия 
В изследваната група 31 жени са в I стадий, 6 жени – във II стадий, 97 жени в III стадий, 17 жени  - 
в IV стадий. Средната стойност на СА 125 нараства в зависимост от стадия, както е представено на 
графика 27. Така например средната стойност на СА 125 в III стадий  e 748,6 E  и е над 5,5 пъти 
повишена в сравнение с I стадий, където средната стойност е 133,1 Е. 
 
Графика 28. Разпределение на стойностите на СА 125 в зависимост от стадия на заболяването при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Средните стойности на СА 125 при постъпване са повишени при пациенти с асцит и/или позитивни 
перитонеални смивове, както и при перитонални метастази над 2 см и/или позитивни лимфни 
възли. В I A стадий средната стойност на СА 125 при постъпване е 63,005 IU/ml, а в I C е над 2,5 
пъти по- висока – 164,9 IU/ml, в III A – 648,38 IU/ml, в III C – 835,52 IU/ml (Графика 29). 
Установяват се статистически значими различия на CA - 125 при постъпване  при I стадий  и III 
стадий  (p<0083). Използва се теста на Kruskal–Wallis с пост - хок тест на Mann-Whitney с 
модификация на нивото на значимост по Бонферони. За целта на теста се използваха медианите. 
При 4 категории всички възможни сравнения са 6 на брой и модифицираното ниво на значимост е 
0,0083. Това означава, че нулевата хипотеза се отхвърля при P< 0,0083, вместо при обичайното P< 
0,05.   
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Графика 29. Разпределение на стойностите на СА 125 при постъпване в зависимост от стадия при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Таблица 33. Статистически анализ на зависимостта на СА 125 при постъпване от стадия при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 
Chi-Square 27,702 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo Sig. Sig. ,000(a) 

99% C I Lower Bound ,000 

Upper Bound ,000 

Mann-Whitney U 17,500 

Wilcoxon W 317,500 

Z -2,454 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,011(a) 

Exact Sig. (2-tailed) ,011 

Exact Sig. (1-tailed) ,006 

Point Probability ,001 

 
Зависимост на фактора СА 125 при постъпване от състоянието на регионалните лимфни 
възли нодалния статус 
Сравниха се стойностите на СА 125 на 27 жени с хистологично доказани метастази в лимфните 
възли със стойностите на СА 125 на 25 жени без метастази в лимфните възли  и се установи, че 
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средната стойност на СА 125 в първата група е 852, 48 , а във втората – 492, 23. Т-тестът показа, че 
разликата е статистически достоверна (p= 0,04)   
 
Графика 30. Разпределение на средните стойности на СА 125 в зависимост от състоянието на 
лимфните възли при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост на СА 125 при постъпване от хистологичния вид 
При анализа на стойностите на СА 125 при постъпване установихме, че те варират в зависимост от 
хистологичния вид.  Най-високи средни стойности на туморния маркер СА 125 при постъпване 
установихме при болни със серозен карцином. Умерено повишени средни стойности на СА 125 
при постъпване регистрирахме още при ендометроиден и недиференциран карцином. Средните 
стойности на СА 125 при  болните със серозен карцином надвишават референтните стойности над 
20 пъти – средната стойност на туморния маркер е 734,10 Е. Средната стойност на СА 125 при 
ендометриоден карцином на яйчника е 254,91 Е, а при недиференцираните карциноми е 429,93 Е 
(графика 31).  
 
Графика 31. Разпределение на средните стойности на СА 125 при постъпване  в зависимост от 
хистологичния вид при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Най- ниски средни стойности на СА 125 при постъпване регистрирахме при герминативно 
клетъчни тумори и тумори на половата връв. При използване на теста на Kruskal-Wallis не се 
установяват статистически значими различия на променливaта СА 125 при постъпване в деветте 
обособени категории на хистологичен вариант (p> 0,05). 
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Таблица 34. Статистически анализ на зависимостта на СА 125 при постъпване от хистологичния 
вариант при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 
Chi-Square 8,989 
df 8 
Asymp. Sig. ,343 
Monte Carlo 
Sig. 

Sig ,337(a) 

99% CI  
Lower Bound ‚325 
Upper Bound ,349 

 

Зависимост на СА 125 при постъпване от степента на диференциация на тумора 
При болните със злокачествени тумори на яйчника установихме следното разпределение в 
зависимост от степента на диференциация - G1- 22 болни, G2 – 63 болни, G3 – 69 болни.  В групата 
на високо диференцираните тумори, средните стойности на СА 125 са 142,98, в групата на умерено 
диференцираните - 377,83, а в групата на ниско диференцираните – 785,5 (графика 32).  Разликата 
на стойностите на СА 125 според диференциацията предполага, че високите нива на този 
гликопротеин се асоциират с лезии с по - агресивно биологично поведение. 
 
Графика 32. Разпределение на средните стойности на СА 125 при постъпване в зависимост от 
степента на диференциация при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост между СА 125  и оперативното лечение и болничния престой 
При кохорта от 75 жени  със  злокачествени тумори на яйчника се сравниха стойностите на СА 125 
в зависимост от обема на оперативната интервенция (преди и след проведено оперативно лечение). 
При 5 от тях е извършена задна екзантерация. При 35 пациенкти е осъществена тотална 
лапарохистеректомия, двустранна аднексектомия, инфраколична оментектомия. При 25 жени 
освен този обем е извършена и допълнително лимфна дисекция.  При жени 3 е извършена 
аднексектомия, при 2 – аднексектомия с ипсилатерална или двустранна лимфна дисекция, а при 7- 
експлоративна лапаротомия с биопсия. Във всички групи се установи намаляване на стойностите 
на туморния маркер постоперативно. В групата с експлоративна лапаротомия средните стойности 
намаляват от 1700 на 1449 Е, като се това би могло да се обясни с евакуацията на асцита. 
В групата с аднексектомия стойностите намаляват близо 1,5 пъти. В групата с проведено  
оперативно лечение в обем тотална лапарохистеректомия, двустранна аднексектомия, 
инфраколична оментектомия, стойностите на СА 125 намаляват 2,3 пъти, а в групата с евисцерация 
- намаляват 2,1 пъти в сравнение с изходните стойности. В групата с лимфна дисекция, средната 
стойност на СА 125 предоперативно е 499,64, докато следоперативно средната стойност намалява 
значимо – 136,59  (p= 0.001). Използва се Т-тестът. 
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Графика 33. Разпределение на  стойностите на СА 125 в зависимост от обема на оперативното 
лечение при пациени със злокачествени тумори на яйчника 

 

В изследваната група установихме болничен престой до 10 дни при 24 пациентки. При останалите 
127 се установи удължен болничен престой над 10 дни. При 109 той е до 20 дни (средно-14,45 дни). 
При 18 болни с овариален карцином той е над 20 дни (средно: 22, 36). При статистически анализ се 
установи достоверна разлика в стойностите на туморния маркер CA 125 при постъпване при 
различните групи. При пациентите с болничен престой над 20 дни се установиха  средни стойности 
на СА 125  от 252 до 11121 IU/ml – средно 958, при болничен престой между 10 и 20 дни – от 167 
до 679 IU/ml, средно- 531,89. При пациентите с болничен престой в рамките на клиничната пътека 
се установиха средни стойности на СА 125 от 0,8 до 458,9 IU/ml, средна стойност – 251,56. При 16  
пациенти с болничен престой до 10 дни се регистрираха стойности на СА 125 от 4,95 до 731 IU/ml, 
а при 8 не е изследван СА 125 следоперативно. При 54 жени с болничен престой между 10 и 20 дни 
регистрираните стойности са от 0,3 до 478 IU/ml, при 5 пациенти с престой над 20 дни стойностите 
на СА 125 следоперативно са от 31,5 до 5000 IU/ml. 
 
Таблица 35. Разпределение на средните стойности на СА 125 в зависимост от продължителността 
на болничния престой при пациенети със злокачествени тумори на яйчника. 
Болничен 
престой 

Брой 
болни 

Средни стойности на СА 125  при 
постъпване 

Средни стойности на СА 125  
при изписване 

до 10 дни 24 251.56 72,88 

10 - 20 дни 109 531.89 244.43 

Над 20 дни 18 958 450,5 

Анализ на НЕ 4 като фактор пациент  

При 30 пациенти със злокачествени тумори на яйчника и при 19 пациенти с доброкачествени 
тумори проведохме анализ на серумните нива на туморния маркер НЕ 4 и сравнихме получените 
резултати. За референтни стойности за HE 4 използвахме следните:  за жени в репродуктивна 
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възраст: <70 pmol/l; след менопауза: <140 pmol/l. Стойности под 70 pmol/l  установихме при две 
болни с хистологично доказан муцинозен овариален карцином в репродуктивна възраст. 
Стойности под 140 pmol/l установихме при 4 жени в менопауза, като отново прави впечатление, че 
3 от тях са с хистологично верифициран муцинозен карцином. При останалите пациентки с 
овариален карцином се регистрираха стойности на изследвания туморен маркер между 205 и 
2446,3 pmol/l. Стойностите на НЕ 4 бяха в референтни граници при 13 пациентки  в репродуктивна 
възраст, при останалите 6 пациентки, които също са в репродуктивна възраст регистрирахме 
стойности на НЕ 4 от 76,9 до 321 pmol/l. Установихме статистически достоверна разлика в 
стойностите на туморния маркер HE 4  в двете изследвани групи. Медианата в групата на 
злокачествените тумори е 400, докато при пациентите с доброкачествени тумори медианата е 67. 
Тестът на Man - Whitney показва разлика p < 0.0001. 

Таблица 36. Статистически анализ на НЕ 4 при пациенти с доброкачествени и злокачествени 
тумори на яйчника 

 Група N Mean Rank 

HE 4 

Доброкачествени 19 16,08 

Злокачествени 31 31,27 

Общо 50  

Mann-Whitney U 115,500 

Wilcoxon W 305,500 

Z -3,578 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

Зависимост на HE 4 от възрастта 
В групата на пациентите със злокачествени тумори на яйчника в репродуктивна възраст  се 
регистрираха стойности на туморния маркер НЕ 4 от 43,7 до 1129,2 pmol/l. В групата на жени в 
менопауза стойностите са от 43,61 до 2246 pmol/l. Медианата в първата група е 400, а във втората – 
519,29. Сравнението на серумните нива на HE 4 при жените в менопауза, в различните декади на 
възраст показва значими разлики в средните серумни нива на HE 4 за всяка декада, с повишаване 
на нивата на HE 4 до 80-годишна възраст.  При възрастовата група от 50 до 59 години  се 
регисрирани стойносто на НЕ 4 от 48,5 759,3 до pmol/l, средна стойност-349,6. Във възрастовата 
група от 60 до 69 години са регистрирани стойности от 98 до 1171 pmol/l, средна стойност -538,08. 
При пациентите на възраст от 70 до 79 години са регистрирани стойности от 132 до 2446,3 pmol/l, 
средна стойност-916,3. 
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Графика 34. Разпределение на стойностите на HE 4 в репродуктивна възраст и в менопауза при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

 
Зависимост на НЕ 4 от BMI 
При 8 пациентки с нормално тегло установихме стойности на НЕ 4 от 47,3 до 407, 13 pmol/l. 
Средната стойност на туморния маркер в тази група е 383 pmol/l. В групата с предзатлъстяване 
(n=10), средната сойност на НЕ 4 е 502,4 pmol/l (от 233 до 1129 pmol/l). В групата с обезитет (n=15) 
стойностите на HE 4 средно са 613,2 pmol/l (от 43,6 до 2446,3 pmol/l). Въпреки установената 
линейна зависимост на нарастването на туморния маркер НЕ 4 при нарастването на BMI, разликата 
между отделните групи не е статистически значима – p= 0,3. Използва се Т-теста (графика 35). 
 
Графика 35. Разпределение на стойностите на НЕ 4 в зависимост от индекса на телесна маса при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост между НЕ 4 и кръвните показатели 
 Проведеният детайлен статистически анализ установи наличието на зависимост между нивата на 
НЕ 4 и стойностите на съотношението неутрофили/лимфоцити, на хематокрита и на креатинина. 
 
Зависимост на НЕ 4 от съотношението неутрофили/лимфоцити NLR 
В групата болни със съотношение неутрофили/ лимфоцити до 2, средната стойност на НЕ 4 е 188 
pmol/l. В сравнение, в групата с повишено съотношение NLR над 5, средната стойност на НЕ 4 е 
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четири пъти по - голяма - 803,5 pmol/l. В междинната група с NLR между 2 и 5, стойността е 367,0 
pmol/l. Стойностите на НЕ 4 нарастват експоненциално с нарастване на стойностите на NLR. 
 
Графика 36. Разпределение на стойностите на НЕ 4 в зависимост от съотношението 
неутрофили/лимфоцити при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

  

Установи се непараметрична корелация между стойностите на HE 4 и хематокрита. Статистически 
значима разлика има между стойностите на HE 4 в групата с хематокрит <0,36 и в групата с 
хематокрит= 0,36-0,44, p= 0,0017. В групата с хематокрит под 0,36 L/L стойностите на HE 4 са 
между 132 и 2446,3 pmol/l, а в групата с нормални стойности на хематокрита стойностите са от 
43,6 до 808 pmol/l. Средната стойност на НЕ 4 в групата с понижен хематокрит е 592,8, докато в 
групата с референтни стойности на хематокрита тази стойност е 429, 7. 
 
Графика 37. Разпределение на стойностите  на НЕ 4 в зависимост от хематокрита при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост на НЕ 4 от стойностите на креатинина 
При базови стойности на креатинина до 60 nmol/l, средната стойност на HE 4 е 140,4. С нарастване 
на стойностите на креатинина, средната стойност на HE 4 нараства трикратно до 448,5. При 
стойности на креатинина между 80 - 100 nmol/l, нараства нелинейно до 634,3 nmol/l,  а  при 
креатинин над 100 nmol/l, средната стойност достига 666,4 nmol/l. Тази зависимост е статистически 
значима - p=0,023 
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Графика 38. Разпределение на стойностите на НЕ 4 в зависимост от стойностите на креатинина при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост между НЕ 4 и характеристиката на тумора 
Зависимост на HE 4 от стадия 
При 7 пациентки в първи стадий са регистрирани стойности от 43,61 до 98 pmol/l ( средно 73,25),  
при 4 болни във втори стадий - от 61,3 до 748 pmol/l (средно 326,15), при 20 болни в трети стадий 
стойностите са от 53,92 до 1129 pmol/l (средно 446,8), при три болни в четвърти стадий 
стойностите са от 407,3 до 2446,3 (средно 1280,6) (Графика 39).  
 
Графика 39. Разпределение на стойностите на НЕ 4 от стадия при пациенти със злокачествени 
тумори на яйчника  

 

Установи се статистически достоверна разлика в стойностите на туморния маркер НЕ 4 между 
болните в първи и трети стадий (P<0,0001) По-високите стойности на НЕ 4 корелират с по-високия 
стадий. За да се види дали има значимо различие на  HE 4 по стадии се използва дисперсионен 
анализ с подходящ пост-хок тест (таблица 37). 
 
Таблица 37. Статистически анализ на разперелението на НЕ 4 в зависимост от стадия при пациенти 
със злокачествени тумори на яйчника 
ANOVA  HE 4  

 Sum of Squares df Mean Square F  

Between Groups 3122272,675 3 1040757,558 4,567  
Within Groups 6152341,477 27 227864,499   

Total 9274614,152 30    
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(I) 
Стадий_4 

(J) 
Стадий_4 

Mean 
Difference  
(I-J) 

Std. Error Sig. 95% 
Confidence 
Interval 

 

Lower Bound  
Tamhane 1 2 -888,6733 408,3460 ,525 -3385,525  

3 -381,4152(*) 71,1853 ,000 -586,359  

4 -1180,7983 1166,0962 ,984 -87897,50  

2 1 888,6733 408,3460 ,525 -1608,178  

3 507,2582 412,2692 ,885 -1919,421  

4 -292,1250 1234,7789 1,000 -41128,55  

3 1 381,4152(*) 71,1853 ,000 176,471  

2 -507,2582 412,2692 ,885 -2933,938  

4 -799,3832 1167,4759 ,997 -85949,78  

4 1 1180,7983 1166,0962 ,984 -85535,91  

2 292,1250 1234,7789 1,000 -40544,30  

3 799,3832 1167,4759 ,997 -84351,02  

Установиха се значително повишени стойности на НЕ 4 при серозен карцином, където средната 
стойност е 694,3 pmol/l и е  близо 5 пъти над референтните граници. Умерено повишени са 
стойностите при ендометроиден и светлоклетъчен карцином – съответно 496,2 pmol/l и 264 pmol/l, 
а девиациите в стойностите  на НЕ 4 при муцинозен карцином са незначителни. 
 
Графика 40. Разпределение на стойностите на HE 4 при отделните хистопатологични видове при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост на НЕ 4 от степента на диференциация  
Най - високи средни стойности на НЕ 4 установихме при ниско диференцираните злокачествени 
тумори на яйчника - 700,3 pmol/l. При високо диференцираните злокачествени тумори средните 
стойности са 344 pmol/l, а при умерено дифернцираните – 411,2 pmol/l. В изследваната група не се 
установиха статистически значими разлики в стойностите на HE 4 между високодиференцираните 
и умеренодиференцираните (p=0,7) или нискодиференцирани (p=0.2) тумори на яйчника. Използва 
се Mann-Whitney тестът. 
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Таблица 38. Статистически анализ на разперелението на НЕ 4 в зависимост от степента на 
диференциация при пациенти със злокачествени тумори на яйчника 
Mann-Whitney U 20,000 
Wilcoxon W 56,000 
Z -1,540 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,124 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,139(a) 
Exact Sig. (2-tailed) ,139 
Exact Sig. (1-tailed) ,069 
Point Probability ,012 

 

Сравнителен анализ на стойностите на ROMA index 
Проведохме анализ на стойностите на ROMA при 28 жени със злокачествени тумори на яйчника и 
18 жени с доброкачествени яйчникови тумори.  При 26 жени на възраст между 52 и 72 години със  
злокачествените новообразувания на яйчника са регистрирани стойности на ROMA от 52,55 до 
98,3, при 2 жени със  злокачествените новообразувания на яйчника в репродуктивна възраст - на 26 
и 38 години, са регистрирани стойности на ROMA 6,7 и 10. При 13 жени с доброкачествени тумори 
на яйчника в репродуктивна възраст се регистрираха стойности от 6 до 11,1, а при 5 жени в 
репродуктивна възраст са регистрирани стойности на ROMA извън референтните граници -  от 
33,2 до 76. ROMA индекс показва сигнификантни разлики в стойностите на двете групи. 
Медианата в групата на болните със  злокачествени тумори на яйчника е 93,05, а в контролната 
група – 18,55 (таблица 39). Използва се тестът на Man - Whitney,  P< 0,0001. 
 
Таблица 39. Статистически анализ на стойностите на ROMA index при пациенти със  
злокачествени и доброкачествени тумори на яйчника 
Mann-Whitney U 81,500 

Wilcoxon W 252,500 

Z -3,838 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

Анализ на репродуктивните фактори като фактор пациент 
Сравнителен анализ на възрастта при менархе при болни с доброкачествени и злокачествени 
яйчникови тумори 
Ранна възраст при менархе – преди 12 години, е при 63 жени със  злокачествени тумори на яйчника 
(42%), а при пациентките с доброкачествени яйчникови тумори, ранно менархе е при 8 жени (11%).  
За първа менструация след 15 годишна възраст са съобщили 8 жени (5%) от групата на болните със 
злокачествени тумори на яйчника и 19 жени (26%) от контролната група. Ранно менархе се 



Автореферат                                                                                                                         И. Филипова 

51 
 

регистрира при 87,5% от жените, развили злокачествени новообразувания на яйчника до 29 г.в., 
при 100% от жените развили злокачествени тумори на яйчника до 39 г.в., при 69% от групата до 49 
годишна възраст, при 43% от групата до 59 годишна и при 35% от жените до 69 години. 
Менструация преди 12 годишна възраст е настъпила при 22% от жените с доброкачествени тумори 
на яйчника във възрастовата група до 29 години (n=2), при 27% от жените до 39 години (n=3), при 
10% от пациентите с добрикачествени образувания на яйчника във възраст до 49 години (n=2). 
 
Таблица 40. Разпределение по възраст при менархе при пациентите с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
Възраст Менархе<12 г. Менархе>15 г. Менархе<12г. Менархе> 15 г. 

До 29 години 7 жени (87,5%) - 2 жени (22%) 2 жени (22%) 

30-39 години 6 жени ( 100%) - 3 жени ( 27%) 3 жени ( 27%) 

40-49 години 18 жени ( 69%) - 2 жени ( 10%) 5 жени ( 25%) 

50-59 години 16 жени ( 43%) 3 жени ( 8%) - 3 жени ( 17,6%) 

60-69 години 15 жени (35%) 1 жена (2%) - 3 жени (30%) 

70-79 години 1 жена (3%) 1 жена (3%) 1 жена (3%) 3 жени (42%) 

Над 80 години - 3 жени ( 8%) - - 

Общо:  63 жени (42%) 8 жени (5%) 8 жени (11%) 19 жени (26%) 

Установи се статистически значима разлика (p=0.019) във възрастта при менархе на пациентките 
със  злокачествени и доброкачествени заболявания на яйчника. Използва се тестът Mann-Whitney. 
Медианата в групата на злокачествените тумори е 12 години, а в контролната група  – 13 години.  
Разликата се наблюдава във всички възрастови групи, както е видно от графика 41. 

 
Графика 41. Разпределение по възраст при менархе при пациенти с доброкачествени и 
злокачествени тумори на яйчника 
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Ранна възраст при менархе – преди 12 години, се наблюдава при близо половината жени със  
злокачествени тумори на яйчника (n=63, 42%). Анамнестични данни за първа менструация след 15 
годишна възраст има едва при 5% (8 жени) в изследваната популация. Средната възраст на първа 
менструация в групата е 13, 1 години. Ранно менархе се регистрира при 7 жени  (87,5%), развили 
злокачествени новообразувания на яйчника до 29 годишна възраст, при 6 (100%) от жените 
развили злокачествени тумори на яйчникадо 39 години. В групата, развили злокачествени тумори 
на яйчникадо 49 годишна възраст, при  18 жени (69%) има ранно менархе. При 16 жени (43%) в 
групата до 59 годишна и при 15 (35%) от жените до 69 години има ранно менархе. Наблюдава се 
тенденция ранното менархе да се асоциира с по- ранна изява на злокачествени яйчникови 
заболявания. За менархе след 15 годишна възраст са съобщили 3 жени (8%) във възрастовата група 
50-59 години,  по 1 жена ( съответно 2% и 3%) във възрастовата група 60 – 69 години и 70 – 79 
години и 3 жени (100%) над 80 годишна възраст. 
 
Графика 42. Разпределение по възраст при менархе в различните възрастови групи на пациентите 
със злокачествени тумори на яйчника. 

 

При 69 % от жените, разивили злокачествени тумори на яйчника преди 50 годишна възраст, има 
анамнеза за първа менструация преди 12 години. При 77 % от жените, развили злокачествени 
тумори на яйчника след 50 годишна възраст, има анамнеза за менархе след 15 годишна възраст. В 
изследваната група се наблюдава статистически значима зависимост между двете променливи 
възраст при менархе и възрастови групи  (P<0,0001). Използва се точният критерий на Fisher. 
Таблица 41. Статистически анализ на зависимостта възрастта при менархе и възрастовите групи 
при пациенти със злокачествени тумори на яйнчика 

Chi-Square Tests  
 
 

Value df As.Sig2 MonteCarloSig.(2-sidе) MonteCarloSig.(1-side)  
Sig. 99% CI Sig. 99% CI  

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

 

Pearson Chi-
Square 

69,233 
(a) 

12 ,000 ,000(b) ,000 ,000    

Likelihood 
Ratio 

37,159 12 ,000 ,000(b) ,000 ,000    

Fisher's Test 31,644   ,000 ,000 ,001    
Linear-by-
Linear 
Associat 

12,999 
(c) 

1 ,000 ,001(b) ,000 ,001 ,000(b) ,000  

N of Cases 151         
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Зависимост между възрастта при менархе, ръст, тегло и BMI 
При болните със  злокачествени новообразувания на яйчника анализирахме  ръст, тегло и BMI. 
При пациентките с ранно менархе средният ръст е 1, 65 м, като не се установи разлика с другите 2 
обособени групи, където той е съответно 1,63 и 1,67.  Установи се, че най- голямо тегло имат 
пациентите в групата с ранно менархе, където то варира от 66 до 121 кг, средната стойност е 88 кг. 
В групата с менархе между 12 и 15 години, средната стойност на теглото е 74,85 кг (от 68 до 112 
кг), а в групата с късно менархе – 76,4 кг (от 50 до 108 кг). Разликата в индекса на телесна маса по 
групи е статистически достоверна, p=0,04. В групата с ранно менархе BMI има средна стойност 
31,24, в междинната група е 27,99, а в групата с късно менархе е 27,11. Ранното менархе е свързно 
с обезитет в по – късна възраст. Средната възраст на менархе на пациентките със  злокачествени 
тумори на яйчника и с нормално тегло е 13,3 години. Значително по- малка възраст при менархе се 
установи при болните с овариален карцином и болестно затлъстяване - 12,5 години. С нарастването 
на телесната мааса се наблюдава намаляване на средната възраст при менархе, като тази тенденция 
се наблюдава във всички групи. Корелацията е обратно пропорционална и непараметрична. 
Разликата във възрастта при менархе в групата с нормално тегло и с болестно затлъстяване е 
статистически достоверна – P - 0,018. Използва се Т- тестът (графика 43). 
 
Графика 43. Разпределение по възраст при менархе в зависимост от BMI при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Зависимост на възрастта при менархе и туморните маркер  
Установихме ранно менархе при 63 жени, а късно менархе - при 8 жени. Средната стойност на СА 
125 при 18 пациентки с менархе между 12 и 15 годишна възраст е 483,17 IU/ml. Средната стойност 
на СА 125 в групата с ранно менархе е 1018,75 IU/ml, а в групата с късно менархе - 353, 65 IU/ml 
(графика 44). Установи се статистически значима разлика на СА 125 между групата с ранно 
менархе и групата с обичайна възраст при първа менструация (p=0.009). Персоналната 
характеристика ранна възраст при менархе оказва влияние върху серумните нива на СА 125 при 
болни с овариален рак. Разликата в средните стойности на СА 125 при късно менархе и при 
обичайна възраст при менархе  не е статистически достоверна (p=0,096). В групата на болните с 
ранно менархе се регистрираха най – високите стойности на СА 125 при постъпване от 14,03 до 
11121 IU/ml, средно – 623, 36 IU/ml. В следващата група по възраст на менархе, стойностите на СА 
125 при постъпване са от 33,18 до 1385 IU/ml, средно – 497,35 IU/ml. В групата с късно менархе, 
средната стойност на СА 125 при постъпване е по - ниска 1,6 пъти  в сравнение с групата с ранно 
менархе – 383,96 IU/ml (графика 45) 
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Графика 44. Рзпределение според възрастта при 
менархе и средни стойности на туморния 
маркер СА 125 при пациенти със злокачествени 
тумори на яйчника 

 

Графика 45. Разпределение по възраст на менархе и 
стойностите на СА 125 при постъпване при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 
 

Във всички групи се отчита намаляване на стойностите на СА 125 след проведено лечение. В 
групата с ранно менархе, средната стойност на СА 125 при изписване е 217,85 IU/ml и е 3 пъти по- 
малко в сравнение с първоначалната, като е статистически достоверна p=0,01. В групата с менархе 
между 12 и 15 годишна възраст, средната стойност на СА 125 при изписване е  295,26 IU/ml, като 
отчетеното понижение е сравнително по- малко – 1,6 пъти. Статистическият анализ показа 
достоверност на разликата p=0,05. В групата с менархе след 15 години, средната стойност на СА 
125 при изписване е 100,33 IU/ml (p=0,3). В групата с ранно менархе средната стойност на HE 4 
при постъпване е 556,36 pmol/l (oт 48,5 до 1171 pmol/l). В групата с менархе между 12 и 15 
годишна възраст НЕ 4 варира от 43,61 до 2446,3 pmol/l, средно – 366,33 pmol/l. В групата с късно 
менархе стойностите са от 70 до 808 pmol/l, средната стойност е 312,1 pmol/l. Разликата в 
стойностите между групите не е статистически значима, т.е.  факторът възраст при менархе не 
влияе върху стойността на HE4. В групата с рано менархе, ROMA има стойности от 7 до 99,5 %, 
медианата е 70. В групата с късно менархе стойностите са от 67 до 99%, медианата е 89,7. В 
групата с менархе между 12 и 15 годишна възраст ROMA е от 52,55 до 98,3%, медианата е 82,2. 
ROMA има най- висока предиктивна стойност в групата с късно менархе, тъй като именно в тази 
група има само жени в постменопауза. В групата с ранно менархе най- голям относителн дял имат 
пациентките, заболели на възраст под 49 години. 
Графика 46. Разпределение по възраст на 
менархе и стойностите на НЕ 4 при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 

Графика 47. Разпределение по възраст на 
менархе и стойностите на ROMA index при 
пациенти със злокачествени тумори на яйчника 
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Зависимост между възрастта при менархе и клиникопатологични характеристика 

В изследваната група, с нарастване на възрастта при първа менструация, нараства относителният 
дял на умерено и ниско диференцираните тумори, за сметка на високо диференцираните. В групата 
с ранно менархе, високо дифернцираните тумори съставляват 22%, умерено дифернцираните 
тумори са 36,5%, а ниско диференцираните – 41,5%. В групата с менархе между 12 и 15 години, 
високо диференцираните тумори са 8%, умерено диференцираните са 49%, а ниско 
диференцраните тумори са 43%. В групата с късно начало на менструацията няма високо 
дифернцирани тумори, по равен процент са ниско и умерено диференцираните тумори. 
Статистическият анализ не показа достоверна зависимост между променливите менархе и степен 
на диференциация. 
 
Таблица 42. Разпределение по възраст на менархе и стадий при пациентите със злокачествени 
тумори на яйчника 
 Менархе< 12 г. Менархе от 12 до 15г. Менархе >15 г. 

I стадий 12 16 2 

II стадий 3 3  

III стадий 39 53 5 

IV стадий 9 7 1 

Общо 63 жени 80 жени 8 жени 

 

Таблица 43. Разпределение по възраст на менархе и хистологичен вид при пациентите със 
злокачествени тумори на яйчника 

  Менархе< 12 г. Менархе от 12 до 15 
г. 

Менархе >15 г. 

Серозен 44 58 4 

Муцинозен 7 4 1 

Ендометроиден 1 5 2 

Светлоклетъчен 2 4 1 

Полова връв 1 4 - 

Тейлум 3 - - 

Герминативноклетъчен 2 2 - 

Сарком 1 1 - 

Недиференциран 2 2 - 

Общо: 63 80 8 
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Графика 48. Разпределение по възраст на менархе и степента на диференциация при пациентки със 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Сравнителен анализ  на паритета при болни с доброкачествени и злокачествени яйчникови 
тумори 
В изследваната група 23 жени (15,2%) са с нулипаритет, с едно или 2 раждания са 113 жени 
(74,8%),  с мултипаритет са 15 жени (10%). Най-голям относителен дял на нераждали жени има при 
пациентите, развили злокачествени тумори на яйчника до 40 годишна възраст. Впечатление прави 
фактът, че в контролната група нулипаритет се наблюдава само при 5 жени, с най-висок 
относителен дял при възрастовата група до 29 години.  Мултипаритетът е характерен за 
възрастовата група над 70 годишна възраст и при двете сравнявани групи от пациенти. В групата 
на злокачествените тумори мултипари са 10% от болните, докато в групата с доброкачествени 
тумори мултипарите са два пъти повече - 20% (таблица 44) 
 
Таблица 44. Разпределение в зависимост от паритета при пациентите със злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника 
 Злокачествени тумори Доброкачествени тумори 

Възраст Нулипаритет Мултипаритет Нулипаритет Мултипаритет 

До 29 години 4 жени (50%) - 4 жени (44%) - 

30-39 години 4 жени (67%) - 1 жени ( 9%) - 

40-49 години 1 жена (3%) 2 жени (7%)  2 жени (10%) 

50-59 години 5 жени (17%) 3 жени ( 8%) - 3 жени (17,5%) 

60-69 години 5 жени (12%) 3 жена (7%) - 4 жени (40%) 

70-79 години - 6 жена (21%) - 6 жена (86%) 

Над 80 години - 1 (33%) - - 

Общо: 19 жени (13%) 15 жени (10%) 5 жени (6,7%) 15 жени (20%) 
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В групата с доброкачествени тумори на яйчника 69 жени (93%) са имали поне едно раждане. В 
групата със злокачествени яйчикови тумори 87% са имали поне едно раждане. Относителният дял 
на пациентките с повече раждание е по- голям в групата с доброкачествени тумори. 
 

Зависимост между паритета други фактори 
При болните със злокачествени яйчникови тумори се установи статистически достоверно 
нарастване на BMI  в зависимост от нарастване на броя на ражданията. Използва се тестът на 
Kruskal-Wallis, p=0,034. 
 
Таблица 45. Статистически анализ на зависимостта между паритета и BMI при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 
BMI 
Chi-Square 10,060 

df 4 

Asymp. Sig. ,039 

Monte Carlo Sig. Sig ,034(a) 

99% CI Lower Bound  ,029 

Upper Bound ,038 

 

Установи се линейна зависимост в нарастването на BMI и нарастване на броя на ражданията 
(графика 49). При нулипарите средната стойност на BMI е 26,4. При пациентките с едно или две 
раждания средната стойност на BMI е 27.9. При мултипарите се установи средна стойност на BMI 
29,3. В групата с мултипаритет (15 жени) делът на пациентките с обезитет в различна степен е най 
- голям: 56,25%, докато в групата с 1 или 2 деца (115 жени), делът на обезитетните болни е 21%. В 
групата с нулипаритет, болните с BMI над 30 са 5 жени (25%) 
Графика 49. Разпределение по паритет в завсимост от BMI при пациенти със злокачествени тумори 
на яйчника 

 

Зависимост на паритета и СА 125 при постъпване от паритета 
Установи се линейна зависимост между броя на ражданията и стойностите на СА 125. Най- висока 
средна стойност на СА 125 при постъпване установихме в групата с нулипаритет - 578,55 IU/ml, 
докато в групата с едно или 2 деца тя е 507 IU/ml , а в групата с мултипаритет - 405,9 IU/ml.  
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Графика 50. Средни стойности на СА 125 при постъпване в зависимост от паритета. 

 

Сравнителен анализ на периода на лактация 
От изследваната група на пациенти със злокачествени тумори на яйчника, 19 жени не са раждали, 
съответно не са кърмили. При 132 раждали жени със злокачествени тумори на яйчника 
установихме следното разпределение в зависимост от общия период на лактация: Лактационен 
период до 3 месеца имат 67 жени (50,7%), а над 6 месеца -  23 жени (17,5%). Останалите 42 жени 
(31,8%) са съобщили за лактация между 3 и 6 месеца. В изследваната група на болни със  
злокачествени тумори, само 23 жени (15%) са кърмили над 6 месеца, докато в групата на 
доброкачествените тумори са 46 жени (62%). Значителна част от пациентките със злокачествени 
тумори на яйчника са кърмили от 0 до 3 месеца –  67 жени (44%). Относителният дял на 
пациентките с кратковременна лактация е най – голям в групата, развили рак до 29 годишна 
възраст- 87,5%. От таблица 46 е видно, че в колкото по - ранна репродуктивна възраст се е развил 
злокачественият тумор на яйчника, толкова е по- голям процентът на жените с краткосрочно 
кърмене. В групата на доброкачествените тумори е значително по- слабо изявена. Освен това, 
процентът на жени с кратковременна лактация е сигнификантно по- нисък – 27%  или 20 жени.  
 
Таблица 46. Разпределение според периода на лактация при пациентите със злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника 
 Злокачествени тумори Доброкачествени тумори 

Възраст Лактация до 3 м. Лактация > 6 м. Лактация до 3 м. Лактация > 6 м. 

До 29 г. 7 жени (87,5%) 1 жена (12,5%) 4 жени (44%) 5 жени(55%) 

30-39 г. 4 жени ( 67%) - 5 жени ( 45%) 5 жени ( 45%) 

40-49 г. 15 жени ( 58%) 2 жени (8%) 6 жени ( 30%) 14 жени (70%) 

50-59 г. 15 жени ( 40%) 6 жени ( 16%) - 12 жени ( 70,5%) 

60-69 г. 21 жени (49%) 6 жена (14%) 4 жени (40%) 7 жени (60%) 

70-79 г. 6 жени (21 %) 6 жена (21%) 1 жени (14 %) 3 жена (43%) 

Общо: 67 (44%) 23 (15%) 20 (27%) 46 (62%) 

Средната продължителност на лактация при пациентките със злокачествени тумори на яйчника е 
3,7 месеца. В групата на пациентките с доброкачествени заболявания средната продължителност на 
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лактация е 6,3 месеца. Установи се статистически значима разлика в продължителността на 
лактация при двете групи пациенти (p=0.009). Използва се Т-тестът. 
 
Графика 51. Средна продължитленост на лактацията при пациенти с доброкачествени и 
злокачествени тумори 

 

Зависимост между периода на лактацията и други фактори 
Най- високи средни стойности на BMI установихме в групата с лактация до 3 месеца – 31,5.  При 
67 жени са регистрирани стойности на индекса на телесна маса от 24,3 до 41,1.  В групата с 
лактация между 3 и 6 месеца, включваща 61 жени,  средната стойност на индекса на телесна маса е 
27,7 (от 24,1 до 34,1). В групата с лактация над 6 месеца,  в която попадат 23 жени, средната 
стойност на BMI e 26,6 (oт 18,6 до 39,3). Разликата е статистически достоверна, p=0,005. 
 
Графика 52. Разпределение по период на лактация и BMI при пациенти със злокачествени тумори 
на яйчника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашето изследване установи обратнопропорционална зависимост между продължителността на 
лактация и индекса на телесна маса при болните със злокачествени тумори на яйчника. Най- 
висока средна стойност на BMI се регистрира в групата с лактация над 6 месеца – 30,72 (от 20,2 до 
41,5), а най- ниска – в групата с лактация до 3 месеца – 26,17 (от18,7 до 42,8). В междинната група 
средната стойност на BMI e 28,03 (от 17,3 до 41,13). Установи се статистически достоверна разлика 
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по BMI между групата с лактация между 3 и 6 месеца и над 6 месеца, p= 0,005. Установи се 
статистически достоверна разлика в BMI между групата с кратковременна лактация и лактация 
между 3 и 6 месеца, p= 0,002. 
 
Зависимост между период на лактация и NLR,  СА 125 и HE 4 
В групата с период на лактация до 3 месеца, съотношението неутрофили/ левкоцити има най – 
висока средна стойност – 5,17 (от 1,7 до 16,6). В групата с  период на лактацията от 3 до 6 месеца 
средната стойност на NLR e 4,02(от 1,2 до 15,7), а в групата с период на лактация над 6 месеца – 
4,5 (от 2,1 до 20). Съотношението неутрофили/ лимфоцити при кратковременна лактация е 
статистически достоверно по – високо в сравнение групата с лактация между 3 и 6 месеца, където 
средната стойност на  NLR e 4,02. P= 0,03. Използва се Т-тестът. 
 
Графика 53. Разпределение по период на лактация и NLR при пациенти със злокачествени тумори 
на яйчника 

 

Графика 54. Разпределение по период на 
лактация и стойности на СА 125 при пациенти 
със злокачествени тумори на яйчника 

 
 

Графика 55. Разпределение по период на лактация 
и стойностите на НЕ 4 при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 
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С увеличаване на периода на лактация, стойностите на СА 125 намаляват линейно. В групата с 
анамнестични данни за лактация до 3 месеца (67 жени), средната стойност на СА 125 е 716,7 IU/ml, 
докато в групата с лактация над 6 месеца (23 жени), средната стойност на СА 125 е близо два пъти 
по – ниска - 371,8 IU/ml. (графика 58) Установи се линейна зависимост между стойностите на СА 
125 при постъпване и периода на лактация. В същото време намаляването на стойностите на СА 
125 след лечение е най- слабо проявено в групата с кратковременна лактация, докато в останалите 
групи СА 125 намалява над 2,5 пъти. В групата с лактация до 3 месеца средните стойности на НЕ 4 
са 598,33 pmol/l (от 43,7 до  407,13 pmol/l). В групата с лактация между 3 и 6 месеца стойностите на 
НЕ 4 са от 43,61 до 548 pmol/l, средно – 548,73. Най- ниска средна стойност на туморния маркер 
има в групата с лактация над 6 месеца – 385,12 pmol/l (oт 114,9 до 748 pmol/l). Не се установи 
статистически значичма разлика в отделните групи, р>0,05. 
Зависимост между периода на лактация и стадия 
При пациентите с лактация до 3 месеца, най- голям дял – общо 67%, са с авансирал стадии на 
заболяването - 37 жени са в III стадий и 8 жени са в IV стадий.  Пациентките в I стадий са 19, а във 
II стадий – 3. В групата с лактация над 6 месеца 16 жени са в III стадий, 3 жени са в IV стадий и 4 
са в I стадий. Двадесет и шест жени от групата с продължителност на лактация между 3 и 6 месеца 
са в III стадий, 11 жени са в I стадий, 1 жена е във II стадий, 6 са в IV.   
 
Таблица 47. Разпредевление по период на лактация и стадий при пациентите със злокачествени 
тумори на яйчника 
 Лактация до 3 м. Лактация 3 до 6 м. Лактация > 6 м. 

I стадий 19 11 4 

II стадий 3 1  

III стадий 37 26 16 

IV стадий 8 6 3 

 

Сравнителен анализ на менопаузата при болни с доброкачествени и злокачествени 
яйчникови тумори 
Средната възраст на менопауза в двете групи е без разлика – в групата със злокачествени 
заболявания на яйчника е 52,15, а в групата с доброкачествени – 52 години. При разделянето в 
зависимост от настъпването на менопауза преди 50 годишна възраст (ранна менопауза) и след 54 
години (късна менопауза), установихме съществени различия между болните от двете кохорти от 
пациенти. При болните със злокачествени тумори на яйчника ранна менопауза има при 18% (n=27), 
а в групата с доброкачествени тумори този процент е 9% (n=7). Най – голяма разлика има между 
болните с късна менопауза, които са 35 (23%) са в групата със злокачествени тумори срещу 2 (2%) 
в групата с доброкачествени тумори (Таблица 48).  

Таблица 48. Разпределение по възраст на менопауза при пациенти със злокачествени и 
доброкачествени тумори на яйчника 
 Злокачествени  Доброкачествени  

Възраст < 50 г. >54 г. < 50 г. >54 г. 

До 29 г. - - - - 
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30-39 г. - - - - 

40-49 г. 11жени(42%) - - - 

50-59 г. 7 жени(19%) 8 жени(21%) 5 жени (29,4%) 1 жена (5%) 

60-69 г. 7 жени(16%) 17 жени(39,5%) 1 женa (10%) 1 жена (10) 

70-79 г. - 10 жени(35,7%%) 1 жена (46%) - 

> 80 г. 2 жени (67%) - - - 

Общо: 27 (18%) 35 (23%) 7 (9%) 2 (2%) 

 

Зависимост между менопаузата и други фактори 
Естествена менопауза преди 50 годишна възраст се регистрира при 18% от болните със 
злокачествени тумори на яйчника- 27 жени. Най- голям брой пациенти – 11- с ранна менопауза има 
в групата на 40 – 49 годишните (42%). Равен брой пациенти – 7 жени - във възрастовата група  50 – 
59 (19%) и 60 – 69 години (16%), и 2 жени във възрастовата група над 80 години (67%).  Анамнеза 
за късна менопауза има при общо 35 жени (27%). Най- голям относителен дял имат пациентките 
във възрастовата група 60 – 69 години (39,5%) и 70 – 79 години (35,7%). Във възрастовата група 50 
– 59 години има 8 жени (21%) с късна менопауза. Средната възраст на менопауза при болните със  
злокачествени тумори на яйчника до 49 години е 45,27. При болните в останалите възрастови 
групи, средната възраст на менопауза е 51, 09 години. Във възрастовите групи след 50 години 
средната възраст на естествена менопауза нараства по декади. Тестът на Kruskal–Wallis показва, че 
има статистически значима зависимост между възрастта на естествена менопауза и възрастта при 
регистрация на тумора по декади (P<0,0001).   
 
Таблица 49. Разпределение по възраст на менопауза и възрастови групи при пациентите със  
злокачествени тумори на яйчника 
Възраст Средна 

възраст 
N Std. 

Dev. 
Медиана Минимум Максимум 

40-49 г. 45,27 11 1,679 45,00 43 48 

50-59 г. 51,09 34 3,379 51,00 44 56 

60-69 г. 51,98 42 2,290 52,00 41 56 

70-79 г. 52,79 28 2,315 52,00 50 56 

Над 80 г. 50,00 3 1,732 49,00 49 52 

Общо 51,24 118 3,278 52,00 41 56 

 
В този случай тестът на Kruskal–Wallis не дава отговор на въпроса между кои възрастови групи 
има статистически значимо различие. За да разберем това използваме теста на Mann-Whitney, като 
за стойност на Р, при която се отхвърля нулевата хипотеза се използва модифицирана стойност 
0,017, за отчитане на множествени сравнения, вместо обичайната стойност 0,05.   
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Таблица 50. Статистически анализ на възрастта на менопауза в различните възрастови групи при 
пациентите със  злокачествени тумори на яйчника 
Менопауза 

Chi-Square 32.479 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

Monte Carlo 
Sig. 

Sig. ,000 

99% Confidence Interval Lower Bound ,000 

Upper Bound ,000 

 
Тестът на Mann-Whitney показва, че възрастовите групи между 40  и 49 години и между 50 и 59 
години се различават статистически значимо по отношение на менопауза (тук също се сравняват 
медианите) – P<0,0001. Възрастовите групи между 40  и 49 години и 60 – 69 години също се 
различават статистически значимо по отношение на менопауза– P<0,0001. Тестът на Mann-Whitney 
показва, че възрастовите групи между 40  и 49 години и 70 - 79 години се различават статистически 
достоверно по отношение на менопауза – P<0,0001. Същата възрастова група се различава 
статистически значимо по отношение на менопауза  и от групата на възраст над 80 години (тук 
също се сравняват медианите) – P=0,005. 
 
Зависимост между възрастта при менопауза и туморните маркери 
В групата на жените с естествена менопауза преди 50 годишна възраст се отчетоха стойности на 
CA 125 при постъпване от 41, 84 до 1300 IU/ml, средната стойност е 377,83 IU/ml. В групата с 
късна менопауза след 54 годишна възраст, стойностите са от 44,99 до 11211 IU/ml, средната 
стойност е 710,9 IU/ml.  В групата с менопауза между 50 и 54 годишна възраст стойностите са от 
80 до 2363, средно – 565,21 IU/ml. 
 
Графика 56. Разпределение по възраст на менопауза и стойностите на СА 125 при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 

 

Най- голяма разлика в стойностите на туморния маркер СА 125 при постъпване и изписване се 
отчита в групата на жените с настъпила менопауза след 54 години. При 35 пациентки със 
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злокачествени тумори на яйчника, менопаузата е настъпила след 54 годишна възраст. В тази група 
са регистрирани най – високите средни стойности на СА 125 при постъпване – средно 731.74 
IU/ml. В групата с ранна менопауза до 50 години (27 жени), средната стойност на СА 125 е 1,3 пъти 
по - ниска – 528,8 IU/ml. Късната възраст при менопауза е персонален рисков фактор за развитие на 
рак на яйчника, който е предиктивен за завишени стойности на туморния маркер СА 125. 
Стойностите на НЕ 4 в групата с ранна менопауза варират от до 114,9 до 1124 pmol/l. В групата с 
менопауза между 50 и 54 години, те са от 98 до 707 pmol/l, a в групата с късна менопауза - от 132 
до 2446,3 pmol/l. Средната стойност на HE 4 в групата с късна менопауза е 718,6 и е 1,7 пъти по - 
голяма в сравнение с жените с менопауза между 50 и 54 години. Не се установи зависимост между 
двете променливи, p= 0,2. 
 
Графика 57. Разпределение по възраст на менопауза и стойностите на НЕ 4 при пациенти със 
злокачествени тумори на яйчника 

 

ROMA индексът в групата с менопауза преди 50 годишна възраст медианата е 81,9, в групата с 
късна менопауза медианата е 95. Статистически достоверната разлика при двете групи (p= 0,001) 
дава допълнителна тежест при определяна на риска според индивидуалния фактор възраст при 
менопауза. 
Зависимост между възрастта на менопауза и стадия 
При жените с късна менопауза нараства относителният дял на болните с авансирало заболяване, 
което е свързано с по- продължителните хормонални стимули. 
 
Таблица 51. Разпределение по възраст на менопауза и стадий при пациентите със злокачествени 
тумори на яйчника 
 Менопауза преди 50 г. Менопауза между 50 и 54 г. Менопауза след 54 г. 

I стадий 7 8 5 

II стадий 2 1 - 

III стадий 11 42 26 

IV стадий 6 6 4 

Общо: 26 57 35 
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Зависимост между възрастта при менопауза и степента на диференциация 
 В групата с високо диференцирани тумори има следното разпределение между трите обособени 
групи по менопауза: 4 жени (36,3%) с менопауза преди 50 годишна възраст, 2 жени с менопауза 
след 54 годишна възраст (18,2%) и 5 жени с менопауза, настъпила между 50 и 54 години (45.5%).  
В групата с умеренодиференцирани тумори най – голяма част са жените с менопауза между 50 и 54 
години (51,8%) и жените с ранна менопауза (37%). В групата с ниско дифернецирани тумори, 
жените с късна менопуза състаляват 50 % от групата, жените с ранна менопауза -  едва 5%. 
 
Графика 58. Разпределение по възраст на менопауза и степен на диференциация при пациентите 
със злокачествени тумори на яйчника 

 

С нарастване на възрастта при менопауза нараства относителният дял на ниско диференцираните 
тумори. Докато  в групата с ранна менопауза ниско диференцираните тумори са 11%, то в групата 
с късна менопауза те са 50%. 
 
Сравнителен анализ на фамилната обремененост за онкологични заболявания при болните с 
доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника 
При снемане на анамнезата установихме, че сред болните със  злокачествени тумори на яйчника 
при 62 пациентки имат анамнеза за фамилна обремененост за онкологични заболявания с общо 76 
онкологични заболявания. В контролната група има 21 пациентки с анамнеза за фамилна 
обремененост за онкологични заболявания и общо 24 онкологични заболявания. Относителният 
дял на пациентките с фамилна обремененост и злокачествени тумори на яйчника е 41,06%, докато 
в групата с доброкачествени тумори е 28,37%. В групата със  злокачествени тумори, структурата 
на фамилната обремененост е следната: 11,92% са с анамнеза за родственици първа и втора линия с 
гинекологични злокачествени тумори, 13,25% имат в рода злокачествени тумори на 
гастроинтестиналния тракт и 25,16%  имат родственици с други тумори - рак на гърдата 16.9%, 
белодробен карцином - 3% или хематологични неоплазии- 5,2%. Следва да се отбележи, че 8,6 % 
от пациентите със злокачествени тумори на яйчника имат в анамнезата обремененост с повече от 
едно онкологично заболяване. Пациентите от контролната група съобщават за обремененост по 
потношение на гинекологичен рак в 13,25%, рак на гастроинтестиналния тракт в 5,4% от случаите. 
Фамилна обремененост за рак на гърдата или белодробен карцином се среща близо два пъти по- 
рядко в сравнение с изследваната група – в 13,51%. Болните с фамилна обремененост за повече от 
един вид рак са едва 4,05%  (графика 59).   
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Графика 59. Фамилна анамнеза за онкологични заболявания при болни със злокачествени тумори 
на яйчника  

 

Сравнителен анализ на придружаващите неонкологични заболявания при болни с 
доброкачествени и злокачествени яйчникови тумори 
При 50 болни със злокачествени тумори на яйчника (33%) от пациентите със  злокачествени 
заболявания на яйчника, лекувани в Клиниката по Гинекология към УСБАЛО за периода , няма 
анамнеза за придружаващи неонкологични заболявания. При останалите  101 пациенти има 
регистрирани общо 157 придружаващи заболявания, като случаите са повече, т.к. част от болните 
имат повече от едно заболяване. Най- голяма е честотата на сърдечно-съдовите заболявания - 72 
болни. Най- често срещани са артериална хипертония, ХИБС, ритъмно- проводни нарушения, 
хронична застойна сърдечна недостатъчност, състояния след венозна тромбоза и състояния след 
инфаркт или БТЕ. Следващи по честота са гастроентерологичните (20 болни) и 
ендокринологичните заболявания - захарен диабет (18 болни) и заболявания на щитовидната жлеза 
(13 болни).  При 10 болни са отчетени неврологични заболявания – най- често състояния след 
исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт. При 9 пациенти има анамнеза за медикаментозна 
алергия. При 8 пациенти са регистрирани бронхиална астма, пулмофиброза, белодробен емфизем, 
ХОББ. Три пациентки са лекувани от системен лупус еритематодес и артрит, и четири пациентки 
са съобщили за заболявания на бъбреците. Данните са представени на таблица 52. 
Таблица 52. Придружаващи заболявания при болните със злокачествени и доброкачествени тумори 
на яйчника 
 Злокачествени тумори Доброкачествени тумори 

Сърдечно-съдови заболявания 72 47,70% 30 40,50% 

Неврологични заболявания 10 6,60% 0 - 

Захарен диабет 18 12% 4 5% 

Бъбречни заболявания 4 3% 5 3% 

Гастроентерологични заболявания 20 13% 3 4% 

Заболявания на щитовидна жлеза 13 9% 7 9,50% 

Ревматологични заболявания 3 2% 4 5% 

Белодробни заболявания 8 5% 4 5% 
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Медикаментозна алергия 9 6% 3 4,10% 

Общо: 157 91.3 60 76.1 

 
В сравнение с групата на болните със злокачествени тумори на яйчника, при контролната група 
няма съпътстващи заболявания при 61 (45%) от пациентите. При останалите пациенти са 
регистрирани общо 60 придружаваши заболявания.  Наблюдава се по - малък дял на сърдечно-
съдовите заболявания, по - малък  дял на захарния диабет и на гастроентерологичните заболявания. 
Разликата в структурата на коморбидитета е представена на графика 20. Както се вижда,  в двете 
групи най - голям относителен дял имат сърдечно - съдовите заболявания, следвани от захарният 
диабет, заболяванията на щитовидната жлеза и бъбречните заболявания, но броят на пациентите с 
коморбидитет е различен. При провеждане на статистически анализ се установи достоверна 
разлика между двете групи по наличие на неврологичните придружаващи заболявания – p=0,033. 
Използва се точния критерий на Fisher. В групата на злокачествените 6,6% имат това заболяване, а 
в другата група – 0%. Статистическият анализ не показа достоверни разлики по другите 
съпътстващи заболявания в сравняваните групи. Установи се достоверна разлика между двете 
групи по наличие на ревматологични заболявания – P=0,016. Използва се точния критерий на 
Fisher. В групата на злокачествените 2% имат това заболяване, а в другата група – 9,5%. 
 
Таблица 53. Статистически анализ  на придружаващите неврологични заболявания 
Chi-Square Tests  

 
 

Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

 

Pearson Chi-Square 5,129(b) 1 ,024 ,033 ,017  

Continuity Correction(a) 3,688 1 ,055    

Likelihood Ratio 8,203 1 ,004 ,019 ,017  

Fisher's Test    ,033 ,017  

Linear Association 5,106(c) 1 ,024 ,033 ,017  

N of Valid Cases 225      

 

Таблица 54. Статистически анализ на придружаващите ревматологични заболявания 

Chi-Square Tests  

 
 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

 

Pearson Chi-Square 6,530(b) 1 ,011 ,016 ,016  
ContinuityCorrection(a) 4,889 1 ,027    

Likelihood Ratio 6,037 1 ,014 ,033 ,016  
Fisher's Exact Test    ,016 ,016  
Linear- Association 6,501(c) 1 ,011 ,016 ,016  

N of Valid Cases 225      
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Не се установи разлика в съотношението между пациентите с едно, две, три и повече 
придружаващи заболявания в двете групи.  Относителният дял на пациентите с по едно или 
няколко придружаващи заболявания е съпоставим в двете групи (фигура 3). 

Фигура 3. Онкологични придружаващи заболявания при болни със злокачествени и 
доброкачествени тумори 

 

Когато се касае за няколко придружаващи заболявания при пациентите със злокачествени тумори, 
най- често се наблюдава съчетание е между сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет, 
сърдечно- съдови и гастроентерологични заболявания, диабет и белодробни заболявания. В 
групата на доброкачествените яйчникови тумори сърдечно-съдовите заболявания най – често се 
съчетават с бъбречни заболявания и заболявания на щитовидната жлеза. Двадесет и девет жени от 
групата със  злокачествени заболявания на яйчника са с онкологични придружаващи заболявания – 
първична туморна множественост (19%).  Най - често се регистрира рак на гърдата - 14 случая. 
Това се обяснява с общите етиологични фактори на двете заболявания - генетични и хормонални. 
Регистрирани са 7 случая на рак на ендометриума, които са синхронни тумори, 4 случая с 
карцином на гастроинтестиналния тракт, 2 случая с хематологични злокачествени заболявания, 2 
случая със злокачествени заболявания на кожата. В контролната група, броят на пациентките с 
придружаващи онкологични заболявания е значително по - нисък - 8 (10%). Отново най-чест е 
ракът на млечната жлеза. 

Зависимост на СА 125 при постъпване от придружаващите заболявания 
От 151 пациентки със злокачествени тумори на яйчника 50 (33%) са без съпътстващи 
неонкологични заболявания, 63 (41,7%) жени са с едно придружаващо заболяване, 27 (17,8%) жени 
са с две и 14 (9,2%) жени са с три и повече придружаващи заболявания. В групата без 
коморбидитет, средните стойности на туморния маркер СА 125 при постъпване са 392 IU. В 
групата с едно придружаващо заболяване средната стойност на СА 125 е над 2,5 пъти по – висока - 
1124, 58 IU. В групата с две придружаващи заболявания СА 125 има средна стойност 563,42 IU, а 
при три и повече придружаващи заболявания средната стойност на туморния маркер е 819,5 IU. 
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Графика 60. Средни стойности на СА 125 в зависимост от коморбидитета 

 
Въпреки видимата разлика в стойностите на СА 125 в зависимост от броя на придружаващите 
неонкологични заболявания, след провеждане на T- test, тя се оказа статистически недостоверна 
(p=0,106). СА 125 е фактор свързан с пациента, който не е обвързан с броя на придружаващите 
заболявания при пациентките с овариален карцином. Средната стойност на туморния маркер СА 
125 при болни с придружаващо заболяване захарен диабет е 594,68 IU, което е 1,5 пъти по  висока 
стойност в сравнение с болните без коморбидитет. Разликата между двете групи не е 
статистически значима (p=0,120). Средната стойност на туморния маркер СА 125 при болни с 
овариален карцином и придружаващи гастроентерологични заболявания е 624,87 IU и е 
сигнификантно повишена в сравнение с болните без коморбидитет (p=0,008). Средната стойност на 
СА 125 при болни със злокачествени тумори на яйчника и придружаващи белодробни заболявания 
е 492, като разликата е статистически значима при сравнение с болни без коморбидитет (p=0,05). 
При болните със злокачествени тумори на яйчникаи  придружаващи заболявания на щитовидната 
жлеза средната стойност на СА 125 е 508,94 IU, като разликата в сравнение с болните без 
коморбидитет не е статистически значима (p=0,67). Средната стойност при пациентите с овариален 
карцином и сърдечно-съдови заболявания е 615,49 IU, като разликата е статистически значима 
(p=0,04). При болните с придружаващи неврологични и ревматологични заболявания средната 
стойност на СА 125 е съответно 485,375 и 413,98 IU, като разликата в средната стойност при 
групата без придружаващи заболявания не е статистически значима  (p=0,68). При 
придружаващите онкологични заболявания, най- голям е делът на пациентите с рак на млечната 
жлеза (48%). Средната стойност на СА 125 при тези болни е 1998,19 IU.  Следващо по честота 
придружаващо онкологично заболяване е ракът на ендометриума (24%). При тези болни средната 
стойност на СА 125 при постъпване е 314,64 IU. При болните с придружаващи злокачествени 
новообразувания на гастро -интестиналния тракт (14%), средната стойност на СА 125 при 
постъпване е 620,92 IU. При болните с придружаващи хематологични неопластични заболявания 
(7%) средната стойност на СА 125 е 870, 75 IU. При пациентите със злокачествени тумори с друга 
локализация (7%), средната стойност е 90 IU. Средната стойност на СА 125 при болните без 
придружаващи онкологични заболявания (124 жени) е 531 IU.  
 

Фамилна анамнеза  и BMI 
При 62 (41%) болни установихме данни за фамилна обремененост за онкологично заболяване. Най- 
често тази обремененост е по отношение на рак на млечната жлеза – 16 жени и на оноко-
гинекологични заоблявания – 38 жени. Фамилна обремененост за рак на гастроинтестиналния 
тракт установихме при 19 жени, за други онкологични заболявания – при 3 жени. Средната възраст 
при пациентките с фамилна обремененост е 55,7 години (Stdev – 13,8), а средна възраст при 
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пациентките без фамилна обремененост  е 58,6 години (Stdev – 14,06). При пациентките с фамилна 
обремененост, възрастовата крива е изтеглена наляво. Не се установи статистически значима 
разлика във възрастта при пациентките с и без фамилна обремененост ( p=0.198)(Графика 61). 
Средната стойност на BMI  при пациентки с фамилна обремененост е 28,51 (stdev 6,8), а  при 
пациентки без такава – 27,30 (stdev 5,3). Не се установи статистически значима разлика между BMI 
и наличието или липсата на фамилна анамнеза за онкологични заболявания (p=0,223). Кривата на 
пациентките с фамилна анамнеза е изместена на дясно. В изследваната група, по- голямата част от 
пациентките с фамилна анамнеза за онкологични заболявания са с повишен BMI. Установи се 
повишен относителен дял на пациентките с болестно затлъстяване (BMI>35) в групата с фамилна 
обремененост. 
Графика 61. Разпределение по възраст на пациентките със и без фамилна обремененост 

 

При 48, 43% от пациентките в първи стадий има данни за фамилна обремененост за онкологични 
заболявания. Във втори стадий, относителният дял на пациентите с фамилна обремененост достига 
50 %. При пациентките в трети стадий 37,75% са с  фамилна анамнеза. Данни за фамилна 
обремененост в четвърти стадии имат 47,05%. (графика). Не се установи статистически достоверна 
разлика между стадий и наличие на фамилна анамнеза - p=0,464. В зависимост от хистологичния 
вариант на тумора се установи следното разпределение при болните с фамилна анамнеза за 
онкологични заболявания и злокачествени тумори на яйчника: фамилна обремененост за 
онкологични заболявания се наблюдава при 49 пациентки със серозен каррцином, при 3 с 
муцинозен карцином, при 2 с ендометроиден, при една със светлоклетъчен рак, при 2 с тумори на 
половата връв, при една с герминативно- клетъчен тумор, при 2 жени със сарком и при 2 с 
недиференциран тумор. Не се установи статистически значима разлика при хистологичните 
варианти в зависимост от наличието на фамилна обремененост (p=0,375). Не се установи 
статистически значима разлика при степента на диференциация в зависимост от фамилната 
обремененост - p=0,69. 
 
Анализ на анестезиологичния риск като фактор пациент 
Сравнителен анализ на ASA при болни с доброкачествени и злокачествени яйчникови 
тумори 
С ASA I са оценени 17,3% от болните от групата със злокачествени тумори и 33,8% от жените с 
доброкачествени тумори на яйчника. Преобладаващата част от болните с доброкачествени тумори 
са оценени с обичаен  риск - ASA II - 55,4%,  докато в групата на злокачествени тумори делът е 
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сравнимо по – малък - 43,7%. В категорията на ASA III процентът на болни със  злокачествени 
заболявания е значително по-голям от този в групата на доброкачествени тумори. С ASA IV са 2 
пациентки с овариален карцином, докато в контролната група няма такива болни (таблица 55). 
 
Таблица 55. Разпределение на болните в зависимост от ASA 
ASA клас Злокачествени тумори Доброкачествени тумори 

ASA I 26 (17,3%) 25 (33,8%) 

ASA II 66 (43,7%) 41 (55,4%) 

ASA III 57(37,7%) 8 (10,8%) 

ASA IV 2(1,3%) 0 

Общо: 151 (100%) 74 (100%) 

 
Зависимост между възрастта и анестезиологичния риск 
При болните със  злокачествени тумори на яйчника оценката по ASA нараства с увеличаването на 
възрастта на пациентките. На таблица 58 е представено разпределението на болните по ASA в 
зависимост от възрастта. Точният критерий на Fisher показва, че има статистически значима 
зависимост между двете променливи ASA и възрастовите групи  в популацията, в която е 
направена извадката  (p<0,0001). 
 
Таблица 56. Разпределение на болните със  злокачествени тумори на яйчника по възраст и 
анестезиологичен риск 
 
 

  Възрастови групи 

До 29 г. 30-39 г. 40-49 г. 50-59 г. 60-69 г. 70-79 г. 80 г. 

ASA 1 Брой 7 5 8 3 3 0 0 
% 87,5% 83,3% 30,8% 8,1% 7,3% ,0% ,0% 

2 Брой 1 0 13 19 18 15 0 
% 12,5% ,0% 50,0% 51,4% 43,9% 53,6% ,0% 

3 Брой 0 1 5 15 22 11 3 
%   ,0% 16,7% 19,2% 40,5% 48,8% 39,3% 100% 

4 Брой 0 0 0 0 0 2 0 

%   ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,1% ,0% 

Общо Брой 8 6 26 37 43 28 3 

%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 57. Статистически анализ на зависимостта между болничен престой и възрастта 

 
 

Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo 
Sig. (1-sided) 

 

Sig. 99% C I Sig. 99% CI 
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Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Pearson Chi-
Square 

76,140 
(a) 

18 ,000 ,000 
(b) 

,000 ,001  ,000 ,001 

Likelihood 
Ratio 

68,979 18 ,000 ,000 
(b) 

,000 ,000  ,000 ,000 

Fisher's Exact 
Test 

59,282   ,000 
(b) 

,000 ,000  ,000 ,000 

Linear-by-
Linear 
Association 

38,389 
(c) 

1 ,000 ,000 
(b) 

,000 ,000 ,000 
(b) 

,000 ,000 

Valid Cases 151         
 

Анализ на болничния престой като фактор пациент 
Сравнителен анализ на болничния престой при болни с доброкачествени и злокачествени 
яйчникови тумори 
В зависимост от обема на оперативното лечение, в съображение влиза и задължителният престой 
за съответната клинична пътека. Така задължителният престой при различните клинични пътеки 
при нашите болни е от 5 до 10 дни, като някой от болните допълнително имат престой в 
реанимацията, което допълнително увеличава дните на хоспитализацията. Други фактори, 
оказващи влияние върху болничния престой, са ASA, възраст, придружаващи заболявания, 
необходима предоперативна подготовка, усложнения.  При направения анализ на болничния 
престой на оперираните болни установихме, че средният болничен престой в групата на 
злокачествените тумори е 14,8 дни срещу 10,8 дни в групата на доброкачествени тумори.Установи 
се статистически значима разлика между двете групи  по показателя болничен престой - P< 0,0001. 
Използва се теста на Mann-Whitney, при който се сравняват медианите – медианата в групата на 
злокачествените тумори е 14 дни, а в групата на доброкачествените – 10 дни.  
 
Таблица 58 . Статистически анализ на болничния престой при болните в двете групи 
Група Mean N Std. Deviation Median Min Max 

0 доброкачествени 10,85 74 3,678 10,00 5 28 

1 злокачествени 14,54 151 4,430 14,00 2 28 

Total 13,33 225 4,535 13,00 2 28 

Mann-Whitney U 2564,000 

Wilcoxon W 5339,000 

Z -6,615 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 
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Зависимост между болничния престой и възрастта 
Анализът на влиянието на възрастта върху болничния престой, установи, че средният болничен 
престой е 12,63 дни при болните на възраст до 29 дни и 15,67 във възрастова група над 80 години  
 
Таблица 59. Болничен престой при болните със  злокачествени тумори на яйчника 
Възраст Среден болничен престой Брой пациенти 

До 29 години 12,63 8 

От 30 – 39 години 13,00 6 

От 40 – 49 години 14,58 26 

От 50 – 59 години 15,32 37 

От 60 – 69 години 14,46 43 

От 70 – 79 години 14,78 28 

Над 80 години 15,67 3 

Общо 14,53 151 

За сравнение на  болничния престой по възраст се използва непараметричният тест на Kruskal–
Wallis (при него се сравняват медианите, а не средните стойности), който показва, че няма 
статистически значима зависимост между престоя и възрастта  в изследваната група (P=0,283). 
 
Зависимост  между болничния престой и NLR 
Средният болничен престой при пациентите с NLR под 2 е 13, 64 дни. С нарастване на 
съотношението неутрофили/лимфоцити по групи се наблюдава нарастване на продължителността 
на болничния престой, като в групата с умерено завишено съотношение той е 13,93 дни, а в 
групата с NLR>5 е значително по- дълъг – 16,02 дни. Изследвайки съотношението при постъпване, 
можем да прогнозираме и да очакваме по- продължителен болничен престой при пациентите със 
завишено съотношение. Прави впечатление че разликата в продължителността на болничния 
престой е най- голяма в групата с NLR между 2 и 5 и  NLR>5. Пост-хок теста на Mann-Whitney 
показва, че тези групи се различават статистически значимо по отношение на  болничния  престой 
– P=0,012. Не се установи статистически достоверна разлика между групата с нормални стойности 
на NLR и групата с умерено повишени стойности – p= 0,699. 
Таблица 60. Статистически анализ на зависимостта на болничния престой от NLR 
NLR Средно N Std. Dev Медиана Минимум Максимум 

<2 13,64 14 4,431 14,50 2 19 

От 2 до 5 13,93 91 4,123 14,00 3 25 

>5 16,02 46 4,745 15,00 7 28 

ОБЩО: 14,54 151 4,430 14,00 2 28 

       

 Болничен престой 

Mann-Whitney U 595,500 

Wilcoxon W 4781,500 

Z -,393 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,694 
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Exact Sig. (2-tailed) ,699 

Exact Sig. (1-tailed) ,350 

Point Probability ,002 

 

Зависимост между болничния престой и BMI  
Средният болничен престой при пациентите с поднормено тегло е 14 дни. При пациентите с 
нормален BMI се установи среден болничен престой 14,6 дни, като продължителността на 
болничния пестой при пациенти с предзатлъстяване не се различава. При болните с обезитет I 
степен средният болничен престой е 15,48 дни. При анализа на болничния престой прави 
впечатление, че той се удължава при пациентите с обезитет II и III степен – съответно 16,3 и 17,6 
дни. Не се установи статистически значима разлика в продължителността на болничния престой по 
групи. Проведе се T-тест, p=0.3. При анализа на зависимостта между обемa на оперативното 
лечение и възрастта на болните със  злокачествени заболявания на яйчника установихме, че има 
статистически значима зависимост между двете променливи оперативно лечение и възрастови 
групи.  Използван е точният критерий на Fisher  (p=0,019). 
 
Таблица 61. Статистически анализ на връзката между възрастта и проведеното оперативно лечение 

Chi-Square Tests 

 
 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Sig. 99% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-Square 78,807(a) 42 ,001 ,019(b) ,015 ,022 

Likelihood Ratio 54,446 42 ,094 ,020(b) ,016 ,023 

Fisher's Exact Test 56,593   ,019(b) ,015 ,022 

N of Valid Cases 150      

 
Анализ на преживяемостта По данни на Националния Раков Регистър разпределението по 
витален статус към дата 20.06. 2016 година в групата със злокачествени заболявания на яйчника е 
както следва: живи пациентки- 89, пациентки с летален изход – 50. Няма данни за 12 жени от 
изследваната кохорта (Таблица 62).      
 
Таблица 62. Разпределение по витален статус на пациентите със злокачествени тумори на яйчника 
 Брой Процент Валиден процент Кумулативен процент 

Живи 89 58,9 64,0 64,0 

Exitus letalis 50 33,1 36,0 100,0 

Total 139 92,1 100,0  

Липсват данни 12 7,9 - - 

Общо: 151 100% - - 
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Изчислихме медианата на преживяемостта – точката на времевата ос, при която функцията 
кумулативна преживяемост е равна на 0,5, или това е времето на преживяване, в което 50% от 
хората са живи и 50% - са починали.  От таблица 63 се вижда, че оценката на медианата от нашите 
данни е 6,743 години с 95% доверителен интервал от 3,264 до 10,222.  Средната преживяемост е 
6,021 години и 95% доверителен интервал от 4,708 до 7,334.   
 
Таблица 63. Средни стойности (Means) и Медиани (Medians) за преживяемост 
Mean(a) Median 
Estimate Std. Error 95% Confidence Interval Estimate Std. Error 95% Confidence 

Interval 
Lower Bound Upper Bound Lower Bound 

6,021 ,670 4,708 7,334 6,743 1,775 3,264 

Медианата 6,743 години преживяемост показва, че след 6,743 години 50% от хората с 
интересуващо ни заболяване  в изследваната група биха били живи и 50% ще са починали.  Около 
70 % от жените с рак на яйчниците в преживяват продължение на най-малко една година, но след 
това преживяемостта се очаква да падне до 52% оцелели в продължение на пет години или 
намалява прогресивно. Под 1/3 от жените се очаква да преживеят болестта си в продължение на 
десет или повече години. Кривата на преживяемост е представена на графика 62. 
Графика 62. Преживяемост при пациенти със  злокачествени тумори на яйчника 

 

Преживяемост в зависимост от възрастовите групи 

Установихме статистически значима разлика на преживяемостта между възрастовата група на 
жените развили злокачествени тумори на яйчникав репродуктивна възраст и  в менопаузална 
възраст: до 39 години и групата на 50 – 59 години (P=0,020); между групата до 39 додини и групата 
на 60 – 69 години (P=0,038)  и групата над 70  години.(P=0,028). Установи се статистически 
значима разлика в преживяемостта между пациените, развили злокачествени тумори на яйчникав 
пременопаузална възраст и след менопаузата както следва: група от 40 до 49 години и групата 
между 50 и 59 години (P=0,007); групата между 60 и 69 години (P=0,027) и  групата над 70 
години(P=0,008). За целта на статистическия анализ и целесъобразно клиничните характеристики, 
обединихме първите 2 и последните 2 възрастови групи. Получихме следните резултати: 
 
 
 
Таблица 64. Статистически анализ на преживяемостта по възрастови групи 
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Възраст 
(години) 

До 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Над 70  

Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

 

Log 
Rank 
(Mantel-
Cox) 

До 39   ,237 ,626 5,408 ,020 4,292 ,038 4,832  

40 – 49 ,237 ,626   7,354 ,007 4,916 ,027 7,142  

50 – 59 5,408 ,020 7,354 ,007   ,000 ,998 ,006  

60 – 69 4,292 ,038 4,916 ,027 ,000 ,998   ,008  

Над 70 4,832 ,028 7,142 ,008 ,006 ,941 ,008 ,931   

Възрастовата група до 39 години има най- добра преживяемост, а групата над 70 години е с най- 
ниска преживяемост. За всяка декада на по- голяма възраст се отбелязва статистически достоверен 
спад на преживяемостта. 
Графика 63. Преживяемост в различните възрастови групи 

 

 

Преживяемост в зависимост от BMI 
Установихме статистически значима разлика на преживяемостта между групата с нормално тегло  
и групата с предзатлъстяване  (p=0,030) и  групата с обезитет II или III степен(p=0,015). 
 
Таблица 65. Статистически анализ на преживяемостта по BMI 
 
 

BMI групи Нормално 
тегло 

Предзатлъс-
тяване 

Обезитет 
I степен 

Обезитет 
II-III 
степен  

Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Log 
Rank 
(Mantel-
Cox) 

Нормално тегло   4,693 ,030 3,003 ,083 5,963 
Предзатлъстяване 4,693 ,030   ,274 ,601 ,230 
Обезитет I ст. 3,003 ,083 ,274 ,601   ,925 
Обезитет II -III ст. 5,963 ,015 ,230 ,632 ,925 ,336  
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Най – голяма преживяемост има в групата с нормално тегло, а най – ниска в групата с обезитет II и 
III степен. Най – значими разлики в преживяемостта се наблюдават между първата и втората 
година след заболяването. 
 
Графика 64. Преживяемост в различните групи по BMI 

 

Преживяемост в зависимост от фамилната обремененост 
Рискът от рак на яйчниците е 2.7 пъти по-висок при жените, чиято майка или сестра има / са имали 
рак на яйчниците, в сравнение с жени без такава фамилна анамнеза   
В изследваната група установихме, че фамилната анамнеза за гинекологичен рак значително 
влошава преживяемостта в сравнение с групата без обремененост. Не се установи подобно влияние 
на фамилната обремененост относно злокачествени заболявания на гастро- интестиналния тракт 
или други видове рак. 
 
Таблица 67. Статистически анализ на преживяемостта по фамилна обремененост  

 
 

Фамилна 
анамнеза 

Няма Гинекологичен 
рак 

GIT Друг  

Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

 

Log Rank 
(Mantel-
Cox) 

Няма   5,943 ,015 ,416 ,519 ,347  
Гинекологичен 
рак 

5,943 ,015   1,364 ,243 ,368  

GIT ,416 ,519 1,364 ,243   ,076  
Друг ,347 ,556 ,368 ,544 ,076 ,783   

 
По – добра преживяемост се наблюдава при пациентки без фамилна анамнеза за гинекологичен 
рак. Като цяло намалена преживяемост се наблюдаа и при анамнеза за рак на дебелото черво, 
панкреаса или стомаха, както и при фамилна анамнеза за други видове рак – най – често рак на 
гърдата или хематологични злокачествени заболявания (Графика 65). В настоящото проучване си 
зададохме въпроса доколко всеки един от изследваните параметри може да разграничи две 
диагностични групи – в случая жив / с летален изход. Използвани бяха дихотомни променливи, 
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които са получени от количествените променливи, като са използвани резултатите от РОК анализа 
– използване бяха оптималните точки на прекъсване. 
 
Графика 65. Преживяемост на пациентите в зависимост от наличието на фамилна анамнеза 

 

Анализ на влиянието на факторите кръвни показатели върху преживяемостта 
Анализ на влиянието на фактора СА 125 при постъпване 
В нашия анализ установихме оптимална гранична (cut off) стойност на CA 125 постъпване от 327 
IU/ml. Стойности над тази, според нашия анализ, са свързани с влошена преживяемост. 
 
Графика 66. Преживяемост на пациентите в зависимост от стойностите на CA 125 при постъпване 

 
Рискът за смъртен изход в групата със стойности на CA 125 при постъпване над 328 IU/ml  е 2,8 
пъти по-голям от този в групата с CA 125 при постъпване под 328. (Той се приема за 1) – p=0,002. 
Горната крива е на категорията с по-голям риск. 
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Графика 67. Риск от летален изход в зависимост от CA 125  при постъпване 

 

Анализ на влиянието на хемоглобиновата концентрация при постъпване 
За изследваната група установихме, че преживяемостта при болните с анемия е статистически 
значимо по- ниска в сравнение при тази при болните с нормални стойности на хемоглобина, cut off  
стойност 119 g/l – p<0,0001. Рискът за смъртен изход в групата с анемия е почти 3 пъти по-голам от 
този в група 1 (той се приема за 1) – p<0,0001. 
 
Графика 68. Преживяемост в зависимост от стойностите на хемоглобина 
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Графика.69. Риск от летален изход в зависимост от стойностите на хемоглобина 

 

Преживяемост в зависимост от стойностите на еритроцитите 
 Установихме, че показателят на пълната кръвна картина брой на еритроцитите е предиктивен при 
рак на яйчника, с гранични стойности 3,89х10*12/l. Преживяемостта в двете групи = с еритроцитен 
брой под и над тази стойност, е статистически значимо различна – p=0,025. 
Графика 70. Преживяемост в зазвисимост от стойностите на еритроцитите 

 

Рискът за смъртен изход в групата с намален брой на еритроцити е 1,9 пъти по-голям от този в 
група 1 (той се приема за 1) – p=0,027. 
Графика 71. Риск от летален изход в зависимост от стойностите на еритроцитите 
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Преживяемост в зависимост от стойностите на хематокрита 
При проведения анализ на болните със злокачествени тумори на яйчника установихме , че 
пациентите с понижен хематокрит имат понижена преижвяемост, граничните стойности за 
хематокрита бяха опредленеи на 0,348L/L. Преживяемостта в двете групи е статистически значимо 
различна – p=0,003 
 

Графика 72. Преживяемост в зависимост от стойностите на хематокрита 

 

Рискът за смъртен изход в групата с понижен хематокрит е 2,8 пъти по-голям от този в групата с 
нормални стойности на хематокрита (той се приема за 1) – P=0,005 
 
Графика 73. Риск от летален изход в зависимост от стойностите на хематокрита 

 

Анализ на преживяемостта в зависимост от броя на лимфоцитите 
Чрез използване на  ROC анализ установихме гранична стойност на броя на лимфоцитите (cut off) 
1,16x10*9/l. Преживяемостта в двете групи е статистически значимо различна – p<0,0001 
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Графика 74. Преживяемост в зависимост от стойностите на лимфоцитите 

 

Cox- регресионният анализ установи нарастване на риска при лимфопения, p<0,001 

Графика 75. Риск от летален изход в зависимост от стойностите на лимфоцитите 

 

Установи се и зависимост между преживяемостта и относителния дял на лимфоцитите. Установи 
се, че при гранична стойност 19,8%, преживяемостта в двете групи е статистически значимо 
различна – p<0,0001. Преживяемостта е по- добра в групата с лимфоцитен % над 19,8. 
Графика 76. Преживяемост в зависимост от % на лимфоцити 
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Рискът за смъртен изход в групата с понижен относителен дял на лимфоцити е 3,7 пъти по-голям 
от този в другата група (той се приема за 1) – p=0,027 
 

Графика 77. Риск от летален изход в зависимост от % лимфоцити 

 

Анализ на преживяемостта в зависимост от броя на неутрофилите 
Приложеният ROC анализ валидира в изследваната група гранична стойност от 73, 85х10*9/l. 
Преживяемостта е  по- ниска в групата с неутрофилия. Преживяемостта в двете групи е 
статистически значимо различна – p<0,0001. 
 
Графика 78. Преживяемост в зависимост от стойностите на неутрофилите 

 

Рискът за смъртен изход в групата с неутрофилия е около 3 пъти по-голям от този в групата с 
нормален брой неутрофили (той се приема за 1) – p<0,0001 
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Графика 79. Риск от летален изход в зависимост от стойностите на неутрофилите 

 

Преживяемост в зависимост от съотношението неутрофили/лимфоцити. 
В изследваната група от пациенти установихме статистически значима разлика на преживяемостта 
има между групата с NLR между 2 и 5 и групата с NLR над 5 – p=0,001 
 

Таблица 68. Статистически анализ на преживяемостта в зависимост от NLR 

 
 

NLR_групи <2 2 - 5 > 5 

Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Log Rank (Mantel-
Cox) 

<2   ,177 ,674 3,670 

2 - 5 ,177 ,674   10,548 

> 5 3,670 ,055 10,548 ,001  

С увеличаване на NLR, преживяемостта намалява, като най- ниска преживяемост на първата 
година имат пациентките с NLR>5. Пациентите с NLR >5 се стратифицират като високо рискови. 
Графика 80. Преживяемост на пациентите в зависимост от NLR 
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Анализът на кривата на ROC оцени способността на NLR да дискриминира общата преживяемост. 
Установена е гранична стойност 3,7. Групата  с по- ниско съотношение на неутрофили/ лимфоцити 
показва по- добра преживяемост на първата и на третата година. Преживяемостта в двете групи е 
статистически значимо различна – p<0,0001. Рискът за смъртен изход в групата с повишено NLR е 
3,3 пъти по-голям от този в група с NLR < 3,27(той се приема за 1) – p<0,0001 Повишеното 
съотношение неутрофили/ лимфоцити преди лечението сигнализира за по-агресивно заболяване и 
корелира с рисковите фактори за рак на яйчниците. 
 
Графика 81. Риск от летален изход в зависимот от NLR 

 

Преживяемост в зависимост от серумните нива на албумин 
Изследваната група показа значителни разлики в преживяемостта в групите с нормо- и 
хипоалбуминемия.  Установихме гранични стойности в групата (cut off 37, 2 g/l). Преживяемостта 
в двете групи е статистически значимо различна – p=0,001. Намалена преживяемост се наблюдава 
в групата с ниски стойности на албумина 
Графика 82. Преживяемост в зависимост от стойностите на албумина 

 

Cox регресионният анализ показа увеличение на риска от смъртен изход при злокачествени тумори 
на яйчника в групата с хипоалбуминемия 
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Графика 83. Риск от летален изход в зависимост от стойностите на албумина 

 

Преживяeмост в зависимост от стадия 
В изследваната група от пациенти установихме значителна разлика на преживяемостта между 
болните в I и III стадий, (p=0,001). 
 
Таблица 69. Статистически анализ на преживяемостта по стадий 

 
 

Стадий 1 3  
Chi-Square Sig. Chi-Square  

Log Rank (Mantel-Cox) 1   10,712  
3 10,712 ,001   

 

В изследваната група пациентите с авансирал стадий имат значително по- ниска преживяемост в 
сравнение с пациентите, диагностицирани в първи стадий.  
 
Графика 84. Преживяемост на пациентите в ранен и авансирал стадий 
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Преживяемост в зависимост от оперативното лечение 
Установихме статистически значима разлика на преживяемостта в излседваната група между 
пациентите, на които е извършена експлоративна лапаротомия и/ или биопсия и групата с 
тумораднексектомия (p<0,0001) и  групата със стандартно лечение в обем тотална 
лапарохистеректомия с аднексите и оментектомия (p<0,0001). 
 
Таблица 70. Статистически анализ на преживяемостта в зависимост от оперативната интервенция 

Pairwise Comparisons  

 
 

Оперативно лечение 1 2 3 4  

Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

 

Log 
Rank 
(Mantel-
Cox) 

Експлорация   21,102 ,000 15,687 ,000 3,701  

Тумораднексектомия 21,102 ,000   ,119 ,730 ,128  

LHT+and.+omentectomia 15,687 ,000 ,119 ,730   1,692  

Екзантерация 3,701 ,054 ,128 ,721 1,692 ,193   

Най- ниска обща преживяемост в групата имат пациентките с експлоративна лапаротомия. При 
пациентките с екзантерация също се намалява по- ниска преживяемост в сравнение с групата с 
тотална лапарохистеректомия, аднексектомия и оментектомия. Групата с тумораднексектомия 
показва добра преживяемост, сравнима с тази при тотална лапарохистеректомия, аднексектомия и 
оментектомия. В конкретния случай това се дължи на факта, че пациентките с тумораднексектомия 
са преобладаващо млади жени в ранен стадий на заболяването, без придружаващи заболявания, с 
добри показатели на ПКК и биохимия и най- често с хистология на гранулозоклетъчни тумори. 
 
Графика 84. Преживяемост на пациентите в зависимост от оперативното лечение 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГНОСТИЧЕН ИНДЕКС 
Roc анализът показа, че има няколко променливи, които могат да се използват за разграничаване 
на двете категории жив – починал. С помощта на този анализ бяха определени и оптималните 
точки на прекъсване. Променливитв, които могат да се използват за разграничаване на двете 
категории жив – починал и за изчисляване на прогностичния индекс за всеки пациент са: 
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 стойности на СА 125, хемоглобина, неутрофилите и лимфоцитите при първоначалната оценка на 
болните. С помощта на Roc анализа се определиха и оптималните точки на прекъсване – при 
стойностите над точките на прекъсване са с вероятността за възникване на събитие е най-голяма. 
За СА 125 тази cut off стойност е 327 IU/ml, за хемоглобина -  е 119 g/l, за стойностите на 
неутрофилите е 73%, за лимфоцитите е 19,8%. Четирите променливи се включиха в Cox 
регресионен множествен модел. Като са трансформирани като дихотомни променливи чрез 
използване на точките на прекъсване за получаване на резултатите от Cox регресионния анализ.  

Tаблица 71.  Трансформиране в дихотомни променливи на четирите показателя 

Categorical Variable Codings(b,c,d,e) 

  Frequency (1) 

CA125припостъпване_gr(a) 1=<= 561,00 68 0 

2=561,01+ 50 1 

Hb_gr_d(a) 1=119+ 70 0 

2=<= 118 48 1 

Lymбр_gr_d(a) 1=1,16+ 83 0 

2=<= 1,15 35 1 

Неутрофили_gr_d(a) 1=<= 73,85 61 0 

2=73,86+ 57 1 

При повечето случаи в областта на онкологията, скоринг системите се базират на броя на 
наличните фактори при определен пациент. Такъв подход счита всички рискови фактори като 
равни, т.е като имащи една и съща сила на действие, което очевидно не е така. Ето защо 
потърсихме друг подход. При него се изчислява всяка една величина за всеки пациент, наречена 
прогностичен индекс. За създаване на прогностичния индекс най-важно е да се намерят 
коефициентите пред всеки фактор – естествен логаритъм на относителния  риск (Hazard Ratio) за 
всяка променлива. Така например за фактора Lymбр_gr_d коефициентът е равен на 0,705, а 
относителният риск е приблизително равен на 2 (2,023). Това означава, че един пациент от  
рисковата група (Lymбр_gr_d  <= 19,80) има около 2 пъти по-голям риск за смъртен изход спрямо 
пациент от референтната група (Lymбр_gr_d  =19,81+).  Относителният риск отразява силата на 
действие на фактора върху изучаваното събитие. 

Таблица 72. Коефицент на сила на действие за четирите променливи 

Variables in the Equation 

 
 

B SE Wald df Sig. Exp(B) 95,0% CI for 
Exp(B) 

Lower Upper 
CA125припостъпване_gr ,598 ,326 3,356 1 ,067 1,818 ,959 3,446 

Hb_gr_d ,911 ,312 8,546 1 ,003 2,486 1,350 4,578 

Lymбр_gr_d ,705 ,339 4,332 1 ,037 2,023 1,042 3,930 

Неутрофили_gr_d ,541 ,356 2,315 1 ,128 1,718 ,856 3,452 
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Прогностичният индекс отразява не само честотата на един рисков фактор, но и неговата сила, 
отразена от коефициентите на регресионното уравнение. Изчисляването на прогностичния индекс 
за всеки пациент е по формулата : 

Прогностичен индекс (PI)  = 0.598 * CA125 при постъпване + 0.911 * Hb + 0.705 * Ly + 0.541 *  Neu 

Факторите в уравнението се заместват  с 1 или 2 в зависимост от това, каква е стойността за 
съответния пациент. Прогностичния индекс се използва за разделяне на всички пациенти в три 
групи с различна степен на риск, и  намираме 33 и 67 персентили на разпределнието на индекса. 
Тези персентили разделят всички стойности на три почти равни части и са дадени в долната 
таблица – 33 персентил е равен приблизително на 3,35 (това означава, че една трета от пациентите 
имат индекс по-малък или равен на 3,35; 67 персентил е равен на 4,21 -  това означава, че една 
трета от пациентите имат индекс по-голям  или равен на 4,21).  За останалата една трета от 
пациентите индексът е между 3,35 и 4,21. Обособени са три категории на риск: нисък риск:  до 
3,35, среден риск: от 3,35 до 4,21, висок риск: над 4,21. Има статистически значима зависимост 
между виталния статус и категориите на риска – P<0,0001. 

Таблица 73. Статистически анализ на зависимостта между категориите на риска и витален статус 

Chi-Square Tests 

 
 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-
Square 

21,592(a) 2 ,000 ,000   

Likelihood Ratio 22,973 2 ,000 ,000   
Fisher's Exact Test 22,038   ,000   
Linear-by-Linear 
Association 

21,079(b) 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid Cases 118      

В групата на починалите 56,8%  са с висок риск, докато в групата на живите този процент е 18,9%. 
В групата, в която всички са живи, няма нито една болна с висок риск (>= 4,21). 

Графика 85. Преживяемост в зависимост от стойностите на прогностичния индекс 
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ИЗВОДИ 

1. При пациентите с рак на яйчниците нивата на хемоглобина и хематокрита са значително по-
ниски и броят на тромбоцитите е по-висок в сравнение с пациентите с доброкачествени тумори на 
яйчниците. Промяната в съотношението неутрофили/лимфоцити в групата със злокачествени 
тумори е значително по - силно проявена. 

2. Установи се статистически значима разлика между болните със злокачествените тумори и с 
доброкачествени тумори по BMI. Медианата в групата на малигнените тумори е 27,5 кг, а в 
контролната група – 23,9 кг.  

3. Установи се статистически значима разлика в стойностите  на СА 125 при постъпване при 
различните стойности на индекса NLR. Повишените стойности на NLR са показателни за 
повишение на стойностите на СА 125. 

4. Продължителността на лактацията и възрастта при менархе са статистически значимо различни 
при болни с доброкачествени и злокачествни тумори  и са рискови фактори за развитие на рак на 
яйчника. 

5. Установи се статистически достоверна разлика в преживяемостта между групите с и без 
фамилна обремененост  за гинекологичен рак p=0,0108.  

6. Установи се статистически значима разлика в преживяемостта между пациенките, развили рак 
на яйчника в пременопаузална възраст и след менопаузата. 

7. Преживяемостта при болните с анемия е статистически значимо по- ниска в сравнение при тази 
при болните с нормални стойности на хемоглобина, cut off  стойност 119 g/l. 

8. Установи се и зависимост между преживяемостта и относителния дял на лимфоцитите. При 
гранична стойност 19,8%, преживяемостта в двете групи е статистически значимо различна – 
Р<0,0001. Рискът за смъртен изход в групата с понижен относителен дял на лимфоцити е 3,7 пъти 
по-голям от този в другата група 

9. Рискът за смъртен изход в групата с повишено NLR е 3,3 пъти по-голям от този в група с NLR< 
3,27 (той се приема за 1) – Р<0,0001. Повишеното NLR преди лечението сигнализира за по-
агресивно заболяване и корелира с рисковите фактори за рак на яйчниците. 

10.Стойностите на СА 125, на хемоглобина, неутрофилите и лимфоцитите се отличават значително 
от останалите фактори пациент и могат да се използват за определяне на риска. 

 

ПРИНОСИ 

А. Теоретични приноси: 

1.Извършено е  задълбочено  проучване  на  съвременната  литература относно  прогностичните  
модели  и  средства,  най-често  прилагани  за оценка на риска при болни със злосачествени 
заболявания на яйчника. 
2. Върху   собствен   клиничен   материал   е   извършена   оценка   на прогностичната  и  клинична  
стойност  на  редица  клинични и патологични параметри, характеризиращи пациента и неговия 
тумор. 
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3. За първи път в България е направен анализ на фактора пациент при болните със  злокачествени 
новообразувания на яйчника. 
4. Сравнени са резултатите при болните със злокачествени заболявания с тези на болни с 
доброкачествени тумори на яйника. 
 

Б. Научно-приложни и методологични приноси 
 
1. Извършено е  проучване за оценка на прогностичната стойност и валидиране на най-
използваните туморни маркери, на BMI, на възрастта при менархе и менопауза, паритета и 
лактацията. 
2. Извършено е съпоставяне между фактори, свързани с пациента и болничния престой и обема на 
оперативното лечение. 
3. На  базата  на  резултатите  от  извършения  уни-и  мултивариативен статистически анализ е 
направена оценка на вероятността от наличие на неблагоприятни   патоморфологични   показатели:   
хистологичен вид , наличие на  лимфни метастази в зависимост от индивидуалните характерисики 
на паиента. 
4. Проучени са съпътстващите заболявания (коморбидност) и степента на заболяванията и 
физическото състояние  на пациентките преди анестезията и операцията (ASA) при болни със 
злосачествени заболявания на яйчника. 
5. Анализирани са лечебните методи и прогнозата в зависимост от индивидулани характерисики на 
пациента. 
6. Създаде се прогностичен индекс при болни със злосачествени заболявания на яйчника. 
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