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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

СЪКРАЩЕНИЯ НА КИРИЛИЦА 

КРК – колоректален карцином 

ГИСТ – гастроинетстинален стромален тумор 

КТ – комютърна томография 

МРТ – магнитнорезонансна томография 

ТМЕ – тотална мезоректална ексцизия 

ТЕМ – трансанална ендолуменна микрохирургия 

АПР – абдоминоперинеална резекция 

НПР – ниска предна резекция 

НСПВС - нестероидни противовъзпалителни средства 

ЦТК - циркулиращи туморни клетки 

 

СЪКРАЩЕНИЯ НА ЛАТИНИЦА 

VEGF – съдовоендотелен растежен фактор 

VEGFR – рецептора за съдовоендотелния растежен фактор 

EpCAM – епително клетъчно адхезивна молекула 

TGFb – трансформиращ растежен фактор β 

NRP – невропилин 

IOTR – интраоперативна лъчетерапия 

HIPEC – хипертермна интраоперативна интраперитонеална химиотерапия 

EPIC – ранна следоперативна интраперитонелна химиотерапия 

MoAb – моноклонално антитяло 

IMRT – интензитет модулирана лъчетерапия 

PCR - полимеразна верижна реакция 

RT-PCR - полимеразна верижна реакция в реално време 

PCNA – пролифериращ клетъчно ядрен антиген 

EGFR - рецептора за епидермалния растежен фактор (EGFR) 

PDGF – рецептор за тромбоцитния растежен фактор 

CEA -  карциноембрионен антиген  

CA19-9 - карбохидратен антиген  

DFS – свободна от болест преживяемост 

OS - цялостната преживяемост 

TS - тимидилат синтаза 

COX – 1,2 - циклооксигеназа – 1,2 

PGE – простагландини 

MSI - микросателитна нестабилност 

MMP - матриксни металопротеинази. 

ЕPO – еритропоетин 

HIF-1 - хипоксия-индуциран протеин комплекс 

IGF - инсулин-подобен растежен фактор 

ROS – свободни кислородни радикали 

TNF-α - тумор-некротичен фактор-алфа  

ELISA -  ензим-свързан имуносорбентен анализ 

IHC - имунохистохимично изследване 
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  ВЪВЕДЕНИЕ 

Колоректалния карцином е водеща причина за смъртност от злокачествените 

заболявания в Европа и САЩ.  

Хематогенното и лимфното разпространение на солидните карциноми, представлява 

най-голямото клинично предизвикателство в онкологията и фундаментално влияе 

върху изхода от заболяването. Разпространението на злокачествените тумори по 

лимфен и кръвен път, води до развитие на метастази в регионалните лимфни възли и 

вътрешните органи. Метастазите са отговорни за голяма част от онкологичната 

смъртност. (Costi R и сътр. 2014) 

Според редица проучвания, 80 % от пациентите, въпреки че претърпяват радикално 

хирургично лечение, впоследствие между 30 и 50% от тях развиват далечни метастази. 

Причините за това са наличието на остатъчни туморни клетки в кръвта и другите 

органи, което се превръща в причина за последваща прогресия на тумора.  (August DA 

и сътр. 1984, Ghossein RA и сътр. 2000; Tebbutt NC и сътр. 2002)  

Точното диагностициране на злокачествения процес е важно за планиране на 

подходяща терапия.  

След първоначалната операция, най-значим и независим прогностичен маркер за 

прогресия до момента остава TNM стадирането. Въпреки че TNM класификацията е 

полезна за подбор на болните, при определянето на последващо специфично лечение, 

това в никакъв случай не  е достатъчно, тъй като част от пациентите дори в един и 

същи клиничен стадий имат различна прогноза и преживяемост. (Shepherd NA и сътр. 

1989) 

Досегашните проучвания касаещи биологичния профил на КРК, налагат 

необходимостта от търсенето на допълнителни маркери, с цел подобряване 

комплексното лечение.  

Днес вече са идентифицирани и множество други фактори, които представлят 

допълнителна прогностична стойност свързана с оцеляването, но само някои от тях са 

показали, че влияят върху прогнозата и преживяемостта на пациентите  с колоректален 

карцином. Такива фактори са: остатъчния тумор или положителните резекционни 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24976699
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линии, обструкция, перфорацията, венозната инвазия и лимфното 

метастазиране. (Skibber JM и сътр. 2001) 

В действителност други прогностични фактори все още не са добре проучени или 

остават дискутабилни по отношение на прогнозата. Следователно, в днешно време 

изучаването на допълнителни биомаркери е необходимо за подбора на специфичното и 

адекватното лечението на пациентите с КРК.  

През последните години има много изследвания за нови маркери за предсказване 

прогнозатa и за определяне на терапията на солидните тумори, устойчиви на 

стандартното медикаментозно лечение. 

Един от тези маркери е съдовият ендотелен растежен фактор (VEGF), за който се смята, 

че има ключова роля в регулирането на туморната неоангиогенеза.  

Доказано е, че в клетките на тъканите в пренеоплатичния етап изискват придобиването 

на ангиогенен капацитет да се превърнат в ракови клетки и че без новосформирани 

кръвоносни съдове, тумора неможе да расте и метастазира. (Carmeliet P и сътр. 2000) 

Фактът, че ангиогенезата е важна за неопластичния процес е отбелязана преди повече 

от век, ( Goldman E. 1907) но тепърва в последните години, се предлага блокирането на 

ангиогенезата да бъде стратегия за инхибиране на туморния растеж и развитието на 

далечни метастази. (Folkman J 1995)  

Поради тези причини е започнато търсене на вещества потискащи ангиогенезата и в 

частност VEGF и неговите рецептори. Антиангиогенната терапия се основава на 

инхибиране на проангиогенни лиганди и техните рецептори, стимулиране или доставка 

на инхибитори на ангиогенезата или директно разрушаване на неопластичните 

кръвоносни съдове. (Luque GM и сътр. 2011; Pircher A и сътр. 2011;  Zhu AX и сътр. 

2011; Goldfarb SB и сътр. 2011; Commander H и сътр. 2011; Elman MJ и сътр. 2011) 

Въпреки това неговота клинично значение все още не  е утвърдено по отношение на 

прогностичната му стойност.   

В заключение можем да се каже, че VEGF като преобладаващ ангиогенен фактор за 

появата и растежа на нови съдове е свързан с по-голямата честота на метастазиране и 

намалена преживяемост (Hu T и сътр. 2015). В редица метаанализи е доказано, че 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26004415
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прекомерната експресия на VEGF значително корелира с лошата прогноза при 

пациенти с рак на белия дроб, рак на гърдата и стомаха. (Zhan P и сътр. 2009; Smith RA 

и сътр. 2011; Schoenleber SJ и сътр. 2009; Chen J и сътр. 2011; Caulet M и сътр. 2016)  

Поради тази причина ние искаме да установим  влиянието на VEGF при пациенти с 

колоректален карцином и възможността му да се използва като прогностичен 

биомаркер, както и насочване на подходящи пациенти за специфично лечение с 

моноклонални анти-VEGF антитела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caulet%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27312193
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ: 

Да се оцени значението на съдовия ендотелен растежен фактор като 

специфичен биомаркер в развитието, прогресията и прогнозата на 

колоректалния карцином.  

 

ЗАДАЧИ: 

За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

1. Да се определят предоператините серумни нива на VEGF в серума на 

пациенти с КРК и да се сравнят с тези при здрави контроли.  

2. Да се определи значението на предоперативните серумни нива на 

VEGF в прогресия на заболяването. 

3. Да се обобщи значението на CA19-9 и  CEA като стандартни маркери 

за прогноза и да се сравнят с предоперативните серумни нива на 

VEGF.  

4. Да се анализира експресията на VEGF в туморната тъкан и влиянието 

й върху прогресия на заболяването. 

5. Да се проследи преживяемостта на пациентите с КРК в зависимост 

от стадия, серумната концентрация на VEGF и експресията му в 

туморната тъкан. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

I. ДЕМОГРАФСКИ И КЛИНИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПАЦИЕНТИ С 

КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ 

За периодa 2011 – 2013г. изследвахме 64 пациенти с рак на дебелото черво и ректума. 

Същите постъпиха за хирургично лечение в Хирургична клиника към УМБАЛ „Ст. 

Киркович“ АД - гр. Стара Загора.  

Беше съставена електронна база данни въз основа на предварително изработен „Фиш-

анкета за изследване на пациенти с колоректален карцином” в която регистрирахме 

демографските, клиничните и лабораторните показатели на всеки един от болните.   

В нашето проучване внимание беше отделено на признаци, като: пол и възраст, 

клинична диагноза; начало на заболяването; локализация и размер на тумора; дата на 

операцията; хистологична диференциация; нодален статус; наблюдения в 

следоперативния период и не на последно място резултати от рутинните и 

стандартизираните специфични  лабораторни изследвания в т. ч. туморни маркери - 

CEA и CA 19-9. В процеса на лечението в клилиниката бяха отчетени и резултатите от 

имунохистохимично изследване за VEGF в тумора и серумните му нива определени 

чрез ELISA метод.  

Проучването беше съобразено с „Хартата за правата на пациента”. Етично разрешение 

за използването на клинични материали и данни беше предварително получено от 

Етичната комисия в УМБАЛ „Ст. Киркович“АД  - гр. Стара Загора. 

Критериите за включване на пациенти в проучваната от нас групата бяха:  

1. Рентгенография на бял дроб; 

2. Ехография или КТ на черен дроб; 

3. Хистологично доказан рак на дебелото черво или ректума; 

4. Минималният брой отстранени лимфни възли по време на оперативната 

инетрвенция - не е по-малък от  12. 
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Проучваната група от пациенти се състоеше общо от 64 пациенти, от които 41 (64.1%) 

мъже и 23 (35.9%) жени. Средна възраст  беше 68,9 8,6 години (мин. 49г. – макс. 88г.)  

 

Графика 1 Разпределение на пациентите по пол. 

В зависимост от локализацията при 28 (43,8%) пациента заболяването беше 

локализирано в областта на ректума, а при  36 (56,3%) в областта на дебелото черво.  

 

Графика 2 Разпределение на пациентите според локализация на карцинома. 
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Стадирането на пациентите извършихме съгласно TNM класификацията, като 10 

(15,6%) бяха   в стадий-I, 39 (60,9%) в стадий-II, като от тях 33 (51,6%) бяха в II A, 3 

(4.7%) в II B и 3(4,7%) – II C стадий. В трети клиничен стадий бяха 8 (12,5%), като от 

тях 2(3,1%)- III A, 5(7.8%) – III B и 1(1,6%) – IIIC. В IV стадий се диагностицираха 7 

(10,9%) от пациентите, съответно в IV А – 5(7,8%) и в IV B стадий – 2(3,1%). 

Диагнозата и стадирането на всички пациенти беше потвърдена чрез хистологично 

изследване. 

 

Графика 3  Разпределение на пациентите по клиничен стадий. 

Разпределението на пациентите по класификацията на Dukes съответно е: Стадий А – 

10 (15,6%), Стадий В – 39 (60,9%), Стадий С – 8 (12,5%) и Стадий D – 7 (10,9%)  

 

Разпределението на пациентите по пол в различните стадии е както следва: мъже – I 

стадий – 7 (10,9%), II ст. – 24 (37,5%),  III ст. – 5 (7,8%) и IVст. – 5(7,8%); жени – Iст. – 3 

(4,7%), II ст. – 15 (23,4%), III ст. – 3 (4,7%) и IV ст. – 2 (3,1%). Това разпределение  е 

представено в следващата таблица: 
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 Стадий 

Общо I II III IV 

ПОЛ Мъже 7(10.9%) 24(37.5%) 5(7.8%) 5(7.8%) 41(64.1%) 

Жени 3(4.7%) 15(23.4%) 3(4.7%) 2(3.1%) 23(35.9%) 

Общо 10(15.6%) 39(60.9%) 8(12.5%) 7(10.9%) 64(100%) 

Табл.1  Разпределение на половете в отделните стадии. 

Разпределението на пациентите с рак на дебелото черво и ректума в зависимост от 

локализация и пола е както беше: мъже – дебело черво 21 (32,8%), ректум – 20 (31,3%); 

жени – дебело черво – 15 (23,4%), ректум – 8 (12,5%). 

  
локализация 

Общо 
колон ректум 

Пол 

Мъже 21(32,8%) 20(31,3%) 41(64,1%) 

Жени 15(23,4%) 8(12,5%) 23(35,9%) 

Общо 36(56,3%) 28(43,8%) 64(100%) 

Табл.2 Разпределение на пол и локализация на тумора. 

 

Хистопатологичното стадиране беше извършено на базата на приетата последна 

класификация на заболяването, според която случаите на високодиференцирани 

карциноми беше – 4 (6,3%), умеренодиференцирани – 46 (71,9%) и 

нискодиференцирани – 14 (21,9%) 
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Графика 4 Разпределение според диференциацията на тумора. 

Разпределението по полова принадлежност според диференциацията на тумора е:  

мъже – 2 с високодиференциран, 31 с умеренодиференциран, 8 с нискодиференциран;  

жени – 2 с високодиференциран, 15 с умеренодиференциран и 6 с нискодиференциран. 

  Патохистологичен резултат 

Общо 

  Високодифер

енциран 

Умеренодиф

еренциран 

Нискодифере

нциран 

Пол Мъже 2 31 8 41 

Жени 2 15 6 23 

Общо 4 46 14 64 

 

Табл.3 Разпределение на пациентите по пол и диференциация на тумора. 

Разпределението на пациентите по клиничен стадий според хистологичния резултат е 

следното:  

 Стадий I  - общо 10 пациента, като 3 с високодиференциран карцином, 5 с 

умеренодиференциран карцином и 2 с нискодиференциран карцином;  

 Стадий II – общо 39 пациента, като 1 с високодиференциран, 31 с 

умеренодиференциран и 7 с нискодиференциран;  

 Стадий III – общо 8 пациента, от които 6 с умеренодиференциран и 2 с 

нискодиференциран;  
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 Стадий IV – общо 7 болни, от които 4 с умеренодиференциран и 3 с 

нискодиференциран. Не беше установено наличието на високодиференциран 

карцином при пациенти в трети и четвърти клиничен стадий. 

  Патохистологичен резултат 

Общо 

  Високодифер

нциран 

Умеренодиф

еренциран 

Нискодифер

нциран 

Клиничен 

стадий 

I 3 5 2 10 

II 1 31 7 39 

III 0 6 2 8 

IV 0 4 3 7 

Общо 4 46 14 64 

Табл.4 Разпределение според стадия на заболяването и патохистологичния резултат. 

В проучваната от нас група пациенти с рак на дебелото черво и ректума придружаващи 

заболявания имаха общо 56 от тях, като:  

Сърдечно-съдови ( 25 - хипертонична болест,6 - исхимична кардиомиопатия, 8 - 

ритъмни нарушения, 3 - стенокардия, 2 - клапно протезиране, 18 - хронична исхемична 

болест на сърцето, 5 - многоклонова болест, 6 - сърдечна недостатъчност) – 43 

(67,19%); 

Диабет (инсулино  и неинсулинонезависим) – 6(9,37%);  

Други (паркинсонова болест - 2, хроничен бронхит - 6, емфизем - 4, аденом на простата 

- 5, мозъчно-съдова болест - 3, диафрагмална херния - 1, варици на долните крайници - 

1, бета-таласемия - 1, депресивно разстройство - 2, болест на Ходжкин - 1, жлъчно-

каменна болест - 2) – 7 (10,94%) 

Придружаващи 

заболявания 

Сърдечни 43 67,19% 

Диабет 6 9,37% 

Други 7 10,94% 

Табл. 5 Придружаващи заболявания при пациентите с КРК. 

Допълнително беше използвана и контролна група от здрави пациенти с идентични по 

демографски характеристики клинични параметри.  

Контролната групата от 20 здрави контроли използвахме за определяне на серумните 

нива на VEGF. Протоколът за провеждането на такова изследване беше спазен.  
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II. Предоперативни методи за диагностика 

1. Анамнеза и данни от физикалния преглед на болните 

Информацията, получена от пациента относно давността на заболяването е съществена 

при определяне на типа патология от страна на гастроинтестиналния тракт. Данните от 

физикалния преглед допълват първоначално получената информация. Особено 

значение се обръщаше на болевия и/или диспептични синдроми, данните за изява или 

липсващ консумативен синдром, наличие на патологични примеси във фекалиите.  

2. Предопретивно патохистологично изследване  

Дванадесет от пациентите (18,75%) или ректорагия постъпиха в Клиниката по хирургия 

с клиниката на чревна непроходимост, а при останалите 52 (81,25% ) оперативното 

лечение беше извършено планово. При 46 (71,88%) от тази група  заболяването беше 

доказано предоперативно чрез хистологична верификация.  

3. Предоперативно определяне на нивата на CEA и CA19-9 

На всички пациенти предоперативно в периферната кръв бяха определени и нивата на  

туморните маркери - CEA и CA19-9. Определянето им бе извършвано в централна 

клинична лаборатория при УМБАЛ – АД, Стара Загора с имунометричен метод 

(имуноелектрохемилуминисценция - ECLIA) с автоматичен имунологичен анализатор 

Elecxys 2010. Кръвта за определянето на тези показатели се извършваше паралелно с 

получаването на кръвта за рутинните клиниколабораторни изследвания. 

4. Рентгенография на гръден кош 

Извършена бе рентгенография на гръден кош на всички пациенти преди оперативната 

интервенция с цел установяването или отхвърлянето на белодробни метастази. При 3 

(4,68%) от пациентите имаше суспекции за белодробни метастази, като и тримата бяха 

с ректален карцином. След проведеното оперативно лечение на основното заболяване, 

бяха насочени за уточняване и лечение в клиника по гръдна хирургия. 

5. Ехографско изследване на черен дроб. 

Ултразвуково изследване на черния беше проведено при 59 (92,2%) от пациентите с 
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оглед търсене на далечни метастази. Такава наличност установихме при 3 (5%) от тях . 

6. Компютър томографско изследване 

Компютърната томография като предоперативен метод на стадиране използвахме при 

при 8 (12,5%) болни, като само при 1 пациент (1,56%) се установи наличието на 

съпътстващи чернодробни и перитонеални метастази.  

III. Предоперативна подготовка 

Предоперативната подготовка включваше и участието на  анестезиолог, който имаше за 

задача да прецени оперативния риск и всеки отделен пациент. При необходимост от 

предоперативна корекция на терапия или включване на други медикаменти за корекция 

на жизнените показатели се извършиха консулти със съответните специалисти – 

кардиолог, пулмолог, нефролог, и др. При коморбидни болни се изготвяше 

индивидуален план за лечение след обсъждане на мултидисциплинарен лекарски 

колегиум. 

При анамнестични данни за алергия от какъвто и да е тип се извърши тестуване за 

медикаментите, които биха се използвали по време на оперативната интервенция.  

Антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти се изграждаше на базата на 

становището на кардиолога или съответния специалист.   

Предвид изходните стойности на хемоглобина се извършваха корекция с 

хемотрансфузия до достигане на стойности на хемоглобин над 100мг/л. Пациентът 

прекратяваше приема на течни и твърди храни вечерта преди операцията. При всички 

планови оперативни интервенции се приложи антибиотична профилактика с 

цефалоспорин 2 генерация и метронидазол, а при всички спешни оперативни 

интервенции се премина към емпирична антибиотична терапия.   

IV. Оперативни методи  

Оперативният достъп на всички пациенти беше чрез срединна лапаротомия. При 

отваряне на перитонеума, първоначално се екплорираше коремната кухина за 

наличието на метастази в черен дроб и перитонеум и се определяше характеристиката 

на тумора и неговата операбилност. След това в зависимост от локализацията се 

предприемаха следните оперативни методи:  
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1. При пациентите с дебелочревен карцином (36 пациента – 56,2%) в зависимост от 

локализацията на тумора се извърши съответно: 

1.1. При локализация на тумора в десен колон се извърши отстраняване на десния 

колон и част от терминалния илеум, с лигиране на a. и v. ileocolica et colica 

dextra в началото на тяхното отделяне и по този начин отстраняване  и на 

мезентериума. При локализация на тумора в дясна флексура резекцията се 

разширяваше като обхващаше 2/3 от колон трансверзум с лигиране на a. и v. 

colica media В изследваната група тази операция беше направена при 12 от 

пациентите (18,8%). 

1.2. При 5 (7,8%) от пациентите тумора беше локализиран в напречното дебело 

черво и се извърши резекция на колон трансверзум заедно в мезентериума с 

лигиране на a. и v. colica media в основите им.  

1.3. При локализация на тумора в colon descendens се извърши отстраняване на 

colon descendesn  заедно с  лявата трета на colon transversum  и мезентериума 

им, с лигиране на a. и v. mesenterica inf. в основата им, както и левия клон на  a. 

и v. colica media. Такава оперативна интервенция беше извършена при 8 (12,5%) 

от пациентите. 

1.4. При 11 (17.2%) от пациентите беше извършена сигмоидектомия с лигиране на a. 

и v. mesenterica inf., но със запазване на съдовата аркада на левия колон, който е 

между  a. colica media и r. ascendens на a. colica sinistra. 

Чревния пасаж се възстановяваше с латеро-латерална анастомоза при 8 (22,86%) 

пациента или термино-терминална при 27 (77,14%). При 22 (62,86%) анастомозата 

извършихме на ръка, а при останалите 13 (37,14%) с автоматичен съшивател.  

Колектомията се съчета задължително с лимфаденектомия. Бяха индентифицирани и 

премахнати лимфните възли в основата на хранещия съд. При наличие на съмнителни 

за метастази лимфни възли извън тези на хранещия съд, лимфните възли се биопсираха 

и при възможност се отсраниха.  

За точно стадиране на заболяването и във връзка с предварително изготвения протокол 

бяха отстранени най-малко 12 лимфни възела. 

2. При пациентите с ректален карицом (28 от пациентите, 43,8%) извършихме: 

2.1. При 21 (31,8%) - предна резекция на ректума с последваща анастомоза с 

автоматичен съшивател при 19 (90,5%) от пациентите и анастомоза на ръка при 
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2 (9,5%) от пациентите. При 20 пациента оперативната интервенция завърши с 

протективна трансверзостома. 

2.2. Абдомино-перинеална резекция при 6 (9,4%) с извеждане на противоестествен 

анус. 

2.3. Премахване на тумора и извеждане на колостома при 1 (1,5%). 

При всички пациенти с ректален карцином радикалното оперативно лечение 

включваше тотална мезоректална ексцизия. 

 

Графика 5  Разпределение на пациентите според вида оперативната интервенция. 

 

  

Брой 

пациенти Проценти 

Пол 
Мъже 41 64,10% 

Жени 23 35,90% 

Локализация на 

тумора 

Колон 36 56,20% 

Ректум 28 43,80% 

Клиничен стадий 

според TNM 

I 10 15,60% 

IIА 33 51,60% 

IIB 3 4,70% 

IIC 3 4,70% 

IIIA 2 3,10% 
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IIIB 5 7,80% 

IIIC 1 1,60% 

IVA 5 7,80% 

IVB 2 3,10% 

Клиничен стадий 

според Dukes 

A 10 15,60% 

B 39 60,90% 

C 8 12,60% 

D 7 10,90% 

Диференциация на 

тумора 

Високодиференциран 4 6,20% 

Умеренодиференциран 46 71,90% 

Нискодиференциран 14 21,90% 

Според 

постъпването 

Планови 52 81,25% 

Спешни 12 18,75% 

Предоперативна 

хистология 

Да 46 71,88% 

Не 18 28,12% 

Тип операция 

Дясна хемиколектомия 12 18,80% 

Трансверзална 

колектомия 5 7,80% 

Лява хемиколектомия 8 12,50% 

Сигмоидектомия 11 17.20% 

LAR 21 31,80% 

APR 6 9,40% 

Hartmann 1 1,50% 

Придружаващи 

заболявания 

Сърдечни 43 67,19% 

Диабет 6 9,37% 

Други 7 10,94% 

Хемотрансфузия 

Да 20 31,25% 

Не 44 68,75% 

Плазмотрансфузия 

Да 15 23,44% 

Не 49 76,56% 

Усложнения 

Да 5 7,82% 

Не 59 92,18% 

CEA 

0 - 4,7 45 70,31 

над 4,7 19 29,69 

CA 19-9 

0 – 39 41 64,06 

над 39 23 35,94 

Табл. 6 Демографски показатели на изследваната група пациенти с колоректален 

карцином. 
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Материали  

 

1. Биологични материали 

Венозна кръв 

От всички пациенти и от здравите контроли беше взета 5 ml периферна кръв в 

епруветки със стъклени перли или вакутейнери за серум. Венозната кръв оставихме на 

стайна температура за 30 мин. до 1 час, след което последната беше центрофугирана за 

15 мин. на 1500 об/мин. Отделеният серум беше съхранен на -80C докато бъде 

използван за количествено определяне  нивата на VEGF. 

Манипулацията за получаването на необходимата ни за последващо изследване кръв не 

беше свързано с вреда и значим дискомфорт на участниците в изследваната от нас 

група.   

Тъканни материали 

Тъканните материали бяха рутинно получени по време на хирургичната интервенция, 

за които пациентите предварително изразиха писмено своето  съгласие.  

Биологичните материали съхранявахме според изискванията на производителя на 

съответните реактиви до провеждането на лабораторни изследвания. Всички 

биологични материали бяха кодирани и се поддържаше тяхната анонимност. 

Личните данни на пациентите са събрани и съхранени като се гарантира 

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

пациентите и контролите. 

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

самолично подписан лист за информирано съгласие. 

2. Химикали и реактиви  

Всички използвани реактиви и химикали за приготвяне на буфери и реакционни смеси 

бяха с качество “за анализ” произведени от фирмите eBioscience, DAKO, Santa Cruz 

Biotechnology. 
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Изплозвани методики:  

1. Имунохистомично изследване на VEGF в тъкан от човешки колоректален 

карцином  

Имунохистохимичното излседване (IHC) представлява откриване на антигени в клетки 

на тъканен разрез, чрез използване на принципа на специфичното свързване на 

антителата с антигените в тъканта от пациентите с колоректелен карцином. 

Използвахме следните компоненти за имунохистохимично изследване:  Monoclonal 

Mouse Anti-Human Vascular Endothelial Growth Factor Clone VG1 Code No. M7273 

DAKO; детекционна система DAKO-REALTM En-VisionTM (DAKO). 

За отчитането на получените резултати беше използван светлинен микроскоп Leica 

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

преглеждани по 10 полета.  

За позитивни се приемаха клетките с мембранно, цитоплазмено и ядрено оцветяване и 

характерна морфологична структура. 

2. ELISA метод за определяне на серумните нива на VEGF при пациенти с 

колоректален карцином. 

ELISA е ензим-свързан имуносорбентен анализ за количествено определяне на 

човешки VEGF-A. Той бе реализиран използвайки стандартизирани ЕLISA китове 

доставени от eBioscience, USA. Анализът беше изработен по протоколите предоставени 

от фирмата производител. Всички проби бяха дублирани. Интензитетът на цветната 

реакция  беше отчетена в единици оптична плътност (OD единици) при дължина на 

вълната 450 nm отчетена на ЕLISA рийдер (Rosys Anthos 2010, Austria). 

Концентрацията на VEGF  в серум беше определена по стандартна права, за чието 

построяване бяха използвани стандарти предоставени с ELISA китовете. 
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Р Е З У Л Т А Т И 

1. Определяне на серумната концентрация на VEGF при пациентите с 

колоректален карцином 

В нашето проучване установихме, че средните нива на показателя VEGF беше 585,74 

±462,95 pg/ml (60,64 - 2578,48 pg/ml), чиито резултати са представени схематично в 

графиката по-долу:   

 

 

Графика 6  Серумна концентрация на VEGF при пациенти с КРК. 

Серумната концентрация на VEGF при пациентите с рак на дебелото черво  в 

проучваната от нас група пациенти беше – 532,26±373,28 pg/ml (137,34 - 2032,9 pg/ml). 

Този показател беше незначително с по-високи средни стойности при пациентите с 

ректален карцином , където средната му концетрация в серума е -  654,52± 557,47 pg/ml  

(60,64 - 2578,48 pg/ml). 

2. Сравнение на серумните концентрации на VEGF при пациентите и здравите 

контроли 

За разлика от двете групи пациенти средните стойности на същият показател при 

здравите контроли беше 327,32±132,64 pg/ml  (152,250 – 509,710 pg/ml), което в 

последствие предостави и информация за информативността му според стадия и 
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локализацията на заболяването.  

За да определим значението на VEGF при пациентите ние извършихме статисическо 

изследване на нивата определени в серума при болните спрямо здравите индивиди.  

Установихме статистически значимо повишена концентрация на VEGF в серума на 

пациентите с онкологично заболяване (585,74±462,95 pg/ml), спрямо здравите контроли 

(327,32±132,64 pg/ml)  p= 0,014 . (Виж графика 7) 

 

 

Графика:7   Сравнителен анализ на нивата на VEGF при пациенти с КРК и здрави 

контроли. (p= 0,014).   

3. Сравнение на серумните концентрации на VEGF при пациентите в зависимост 

от пол, възраст, локализация на тумора 

За разлика от тези първоначални резултати, такава статистическа зависимост не беше 

установена, когато същият показател беше изследван при половото разпределение 

(р=0,629) /граф. 8/, възрастта  (р=0,677) /табл 7/  и органната локализация (р=0,222) 

/граф. 9/ .  
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Графика 8  Разпределяне на нивата на VEGF между мъже и жени. 

 
Възраст N Mean Rank 

Серумен VEGF <=70 34 31,59 

>70 30 33,53 

Total 64  

 

Табл. 7 Разпределение на нивата на VEGF според възрастта (разделна граница 70 год.) 

(р=0,677). 



25 

 

 

Графика 9 Нивата на VEGF в зависимост от локализация на туморния процес 

(р=0,222). 

 

Последващото проучване за значението на серумните нива на VEGF според 

локализация на процеса не доведе до установяване на каквато и да е статистическа 

значимост на показателя. (р=0,593).  

 

Локализация N Mean Rank 

Серумен VEGF Колон 36 31,40 

Ректум 28 33,91 

Общо 64  

 

Табл. 8 Сравнение на нивата на VEGF според локализацията на тумора(р=0,593). 

4. Сравнение на серумните концентрации на VEGF при пациентите в различните 

стадии на заболяването 

При анализиране на данните според  клиничния стадий на заболяването в нашето 
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проучване бяха установени следните средни стойности на показателя:  

 за първи клиничен стадий  - 403,68 ±156,09; 

 за втори клиничен стадий  - 586,72±483,19 pg/ml;  

 за трети клиничен стадий – 638.14±344.80 pg/ml и съответно  

 за четвърти клиничен стадий – 780,56±702,42 pg/ml. 

 

В различните стадии на заболяването ние не успяхме да установим статистически 

значими разлики в нивата на VEGF при пациентите (р=0,584), макар да е налице 

подобна тенденция. Тези резултати може би се дължат от една страна на малкия брой 

пациенти изграждащи отделната клинична група, или отклоненията биха били по-

отчетливи при определянето на нови прагови стойности. Разбира се, проучванията ни в 

тази насока ще продължат и в бъдеще, а съответно и резулатите биха добили 

съответното научно значение.   

 

Графика 10 Разпределяне на нивата на VEGF според стадия на заболяването 

(р=0,584). 

Въпреки първоначалното незначително отклонение, при последващите ни анализи  

касаещи сравняване на нивата на VEGF при пациенти с рак на дебелото черво или 
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ректума и определените средни стойности на показателя при здрави индивиди ние 

установихме, че нивата на маркера при пациентите кореспондират със стадия на 

заболяването. Така с напредването на локалното разпространение на заболяването 

нарастват и съответно е налице и статистическа значимост в оценката на новия 

прогностичен фактор. При пациенти във втори клиничен стадий значението на фактора 

VEGF е определящо както за прогресията (р=0,024), така и за прогнозата на процеса. 

Тази значимост нараства при пациентите в трети клиничен стадий (р=0,017) и остава 

такава и при напредналите форми (p = 0,014).   

  N Mean Rank 

серумен VEGF Контроли 20 30,75 

I кл. ст. 10 39,05 

II кл. ст. 39 45,88 

III кл. ст. 8 54,13 

IV кл. ст. 7 48,86 

Общо 84  

 

Табл. 9  Сравнение на нивата на VEGF при здравите контроли и пациентите с КРК в 

различни стадии. 

5. Проучване на серумните концентрации на VEGF според Т стадия на 

заболяването 

В общата група VEGF при оценката на фактора спрямо Т категорията не се установи 

статистическа значимост на клиничния параметър. Независимо от тези първоначални 

резултати е налице доближаване до границите на значимостта спрямо „р” индекса. (р= 

0,587). 

 
Първичен тумор (Т) N Mean Rank 

серумен VEGF T1 3 26,33 

T2 8 25,69 

T3 44 34,44 

T4 9 31,11 

Общо 64  

Табл.10 Разпределение на нивата на VEGF в зависимост от първичния тумор. (р= 

0,587). 
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6. Проучване на серумните концентрации на VEGF според N стадия 

Когато сравнихме получениете стойности на VEGF с нодалния статус на пациентите 

определен на резултатите от хистологичното изследване, ние успяхме да установим, че 

съществува разлика при нодално позитивните (р=0,07) спрямо негативните пациенти. 

Тази значимост беше в последствие потвърдена и в подгрупите болни, определение на 

базата на прогресията и нарастването на N критерия, свързан с риска от метастазиране. 

VEGF се оказа статистически значим критерий в оценката ни по отношенеие на  N1 и с 

N2 (р=0,025) стадирането. Това е представено на следващата таблица: 

 

 

Лимфни възли (N) N Mean Rank Sum of Ranks 

серумен VEGF N1 7 5,00 35,00 

N2 7 10,00 70,00 

Общо 14   

Табл. 11 Нивата на VEGF при пациентите в N1 и N2 стадий. (р=0,025). 

7. Зависимост на нивата на VEGF от диференциацията на тумора. 

Нашите проучвания продължиха и в последващ анализ насочен към определяне на 

значението на VEGF по отношение на степента на диференциация на тумора. За тази 

цел ние разделихме резултатите от хистологичното изследване на три грипи, както 

следва: диференцирани; умеренодиференцирани и недеференцирани тумори. 

Съпоставяйки данните от серумните нива на VEGF  с тези получени от хистологичната 

оценка за диференциация се доказа, че високите нива на съдовия ендотелен фактор 

статистически значимо корелират с намаление на степента на нормалната тъкан. И 

обратно по-добрата диференциация на тумора не корелира с повишение на серумните 

нива на VEGF (р=0,041). 
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Графика 11 Сравнение на нивата на VEGF спрямо диференциацията на тумора. 

 

8. Сравняване на серумните нива на VEGF и нивата на CEA  и CA19-9 

Нашето проучване имаше и други допълващи задачи като: да се извърши сравнителен 

статистически анализ на нивата на VEGF спрямо серумните нива на CEA и CA 19-9.  

При предоперативното изследване ние установихме, че при едва 19 от пациентите 

(29,68%) изходните стойности на CEA бяха над нормата 23 (35,94%) нивата на CA19-9 

бяха повишени. 

Последващата обработка на данните на пациентите установи, че 11 (30,6%) от тях са 

били с рак на дебелото черво, а други 8 (28,6%) са страдали от рак на ректума. И в 

двете групи от пациенти или общо при 19 стойностите на CEA са били над 

референтните. Съответно повишени стойности на CA 19-9 бяха установени завишени 

при 9 (25%) пациента с дебелочревен и при 14 (50%) с ректален карцином.  
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  CEA CA 19-9 

Общо 

  Под 4.7 

ng/ml 

Над 4.7 

ng/ml 

Под 39 

ng/ml 

Над 39 

ng/ml 

Локализац

ия  

Дебелочревен  25 11 27 9 36 

Ректален 

 

20 8 14 14 28 

Общо 45 19 41 23 64 

Табл. 12 Сравнителен анализ на нивата на CEA и CA 19 -9 при пациентите с 

дебелочревен и ректален карцином. 

Тези данни ние съпоставихме със стойностите на VEGF в серума и установихме 

наличието на статистическа значимост и корелация между нивата на изследвания 

показател и двата туморни маркера за всеки поотделно:  CEA (р = 0,011) и съответно 

CA 19-9 (р = 0,003) 

 

Графика 12 Разпределяне на нивата на VEGF според нивата на CEA (р = 0,011). 
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Графика 13 Разпределение на нивата на VEGF според нивата на CA19-9 (р = 0,003). 

От друга страна по време на сравнителния анализ между нивата на VEGF и на 

туморните маркери CEA и CA 19-9 спрямо локализацията на тумора се установи 

взаимовръзка между нивата на изследваните параметри и локализацията на 

заболяването. Така стойностите и на трите показателя показаха статистически значима 

корелация при заболяване в областта на дебелото черво VEGF към CEA (p = 0.022) и 

VEGF спрямо CA 19-9 (р= 0,001) и липса на такава при пациентите с онкологично 

заболяване в областта на ректума.  

 Нива на 

CEA N Mean Rank 

Нива на CA 

19-9 N Mean Rank 

серумен 

VEGF 

Под 4.7 

ng/ml 

25 15,84 Под 39 ng/ml 27 15,19 

Над 4.7 

ng/ml 

11 24,55 Над 39 ng/ml 9 28,44 

Общо 36   36  

Табл. 13 Сравнителен анализиз между серумните нива на VEGF с CEA и CA 19-9 при 

пациенти с дебелочревен карцином (CEA  р = 0,022;   CA 19-9 p = 0.001). 
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Според нашите данни причините за това може би се крият от една страна в 

експресирането на VEGF в различните анатомични области и/или на генетични 

разлики, чиятo експресия определя и определените в последствие серумни и 

хистологични нива /CEA р= 0,186/  /CA 19-9 р = 0,312/. 

 Нива на 

CEA N Mean Rank 

Нива на CA 

19-9 N Mean Rank 

серумен 

VEGF 

Под 4.7 

ng/ml 

20 13,20 Под 39 ng/ml 14 12,93 

Над 4.7 

ng/ml 

8 17,75 Над 39 ng/ml 14 16,07 

Общо 28   28  

Табл. 14 Сравнителен анализиз между серумните нива на VEGF с CEA и CA 19-9 при 

пациенти с ректален карцином (CEA  р = 0,186;  CA 19-9 p = 0.312). 

9. Имунохистохимично определяне експресията на VEGF при пациентите с 

колоректален карцином 

Имунохистохимичното изследване на пациентите с дебелочревен и ректален карцином 

извършихме съгласно протокола на производителя в Катедрата по патологична 

анатомия на Медицински факултет при Тракийски Университет - Стара Загора. На 

базата на получените резултати от експресията на VEGF в туморната тъкан ние 

установихме следното разпределение на пациентите с колоректален рак : 

- Липса на експресия при 3 (4,7%); 

- Слаба експресия при 22 (34,4%); 

- Умерена експресия при 18 (28,1%); 

- Силна експресия при 21 (32,8%). 

Данните от получените резултати са представени на следващата таблица 15 и графика 

14 
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VEGF 

експре

сия 

 

Честота Проценти 

 липсва експресия 3 4,7 

слаба експресия 22 34,4 

умерена експресия 18 28,1 

силна експресия 21 32,8 

Total 64 100,0 

Табл. 15 Разпределение според експресията на VEGF. 

 

Графика. 14 Процентно разпределение на експресията на VEGF в туморната тъкан. 

10. Сравнение на експресията на VEGF при пациентите в зависимост от пол, 

възраст, локализация на тумора 

Анализирайки получените данни от  имунохистохимичното изследване с данните от 

демографските параметри ние не установихме взаимовръзка между анализираните 

параметри, което е потвърждение и на резултатите  получени при анализа от 

изследването на серумните нива на  VEGF  /локализация - р =  0,186;пол -  р= 0,265; 

възраст - р=0,072/. (графика 15, 16 и табл. 16) 
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Графика 15 Разпределение на експресията според локализация на тумора (р=0,072) 

 

Графика 16 Разпределение на експресията на VEGF според пола (р =  0,186). 
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  Възраст  

Total   Под 70 г. Над 70 г. 

VEGF 

експресия 

липсва експресия 0 3 3 

слаба експресия 8 14 22 

умерена експресия 10 8 18 

силна експресия 10 11 21 

Total 28 36 64 

Табл.16 Разпределение на експресията на VEGF според възрастта (р= 0,265). 

 

11. Сравнение на експресията на VEGF при пациентите в различните стадии на 

заболяването 

При определяне на експресията на VEGF в туморната тъкан според стадия на 

заболяването ние установихме статистически значима разлика  в зависимост от стадия 

на диагностициране на заболяването  (р = 0,047). Виж граф. 17.  

 

Графика 17 Сравнения на експресията на VEGF и клиничния стадий на заболяването. 

(р = 0,047). 
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12. Сравнение на серумните концентрации на VEGF според  Т стадия на 

заболяването 

 

За разлика от предходните резултати, където беше установена корелация между 

експресията и стадия, при проучване на взаимовръзката между големина на тумора и 

експресията не беше потвърдено наличието на зависимост. (р = 0,432) 

  T – стадий 

Total   1 2 3 4 

VEGF 

екпресия 

Няма 0 1 2 0 3 

слаба 0 2 14 6 22 

умерена 2 3 12 1 18 

силна 1 2 16 2 21 

Total 3 8 44 9 64 

Табл. 17 Сравнения на експресията на VEGF и големината на тумора. (р = 0,432). 

13. Сравнение на експресията на VEGF и нодалния статус. 

При последващо изследване на базата данни от пациентите по отношение на 

метастатичното развитие на процеса, такава зависимост беше установена. Интересен е 

факта, че с нарастването на вероятността процесът да продължи към дисеминация 

нараства и зависимостта и взаимовръзката между експресията на VEGF в туморната 

тъкан и метастатичните лимфни възли (р = 0,05), без да е налице зависимост с 

последваща диференциация на процеса.  

  
Метастатични л.в. 

Total 
  

не Да 

VEGF експресия Няма 1 2 3 

Има 49 12 61 

Total 50 14 64 

Табл. 18 Зависимост на положителен нодален статус и експресията на VEGF в 

тумора (р = 0,05). 
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Графика 18 Корелацията межди експресията и диференциацията на тумора 

(р=0,507). 

14. Завивисимост на серумните нива на VEGF и експресията му в тумора. 

При анализиране на данните получени от серумните нива на VEGF и тези от 

експресията на VEGF в туморната тъкан не се установява корелация между двата 

показателя (р= 0,584). показано в граф. 19 

 

Графика 19 Сравняване на серумните нива и тъканната експресия на VEGF(р= 0,584). 
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15. Преживяемост на пациентите с колоректален карцином в зависимост от 

серумните нива на VEGF и експресията на VEGF в туморната тъкан. 

Всички пациенти от изследваната от нас група бяха проследени до декември 2014г. В 

края на отчетния период 16 (25%) от болните с колоректален рак бяха починали, а 

останалите 48 (75%) бяха живи. Средният период на преживяемост в изследваната 

група пациенти след операцията беше 36.4 месеца (диапазон 32,8 до 39,9 месеца). 

 

Графика. 20 Преживяемост на пациентите с КРК след операция в месеци (период на 

прослодяване до декември 2014г.) 

При анализиране на причините за това, ние установихме статистически значими 

разлики в преживяемостите в зависимост от някои доказани до момента параметри, 

като: pTNM стадия (р = 0.000 Log-rank test) (Графика 21), данни за лимфни (р = 0.000 

Log-rank test) (Графика 22), и далечни метастази (р = 0.000 Log-rank test) (Графика 23) и 

серумните туморни маркери CEА (р = 0.025 Log-rank test) (Графика 24)  и CА 19-9 (р = 

0.000 Log-rank test) (Графика 25).  
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Графика 21 Преживяемост на пациентите с КРК след операция според стадия на 

заболяването (р = 0.000 Log-rank test). 

 

Графика 22  Преживяемост на пациентите с КРК след операция според наличието на 

лимфни метастази (р = 0.000 Log-rank test). 

 



40 

 

 

Графика 23 Преживяемост на пациентите с КРК след операция според наличието на 

далечни метастази (р = 0.000 Log-rank test). 

 

Графика 24 Преживяемост на пациентите с КРК след операция според нивата на 

CEA (разделна граница 4.7 ng/ml, р = 0.025 Log-rank test). 
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Графика 25 Преживяемост на пациентите с КРК след операция според нивата на 

CA 19-9 (разделна граница 39 ng/ml, р = 0.000 Log-rank test). 

За да изследваме значението на VEGF като прогностичен маркер свързан с 

преживяемостта и връзката на фактора като предиктивен фактор влияещ върху 

прогнозата и изхода от заболяването, ние  разделихме групата от пациенти на две, на 

базата на осреднени стойности на показателя в серума -  за разделна граница 

използвахме стойността отговаряща на 75-ти перцентил (714,80 pg/ml).  

Установи се, че групата на пациентите със серумни  нива на VEGF над тази стойност са 

с по-кратка преживяемост след операция, за разлика от тези с по-ниски нива. Макар да 

не беше установена статистическа значимост (р = 0.092 Log-rank test), е налице 

стабилна  тенденцията в тази посока (графика 26). 
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Графика  26 Преживяемост след операция на пациентите според серумните нивата 

на VEGF (Cut-off 75-ти перцентил, 714.80 pg/ml, р = 0.092). 

При анализиране преживяемостта на пациентите според експресията на VEGF в 

туморната тъкан, случаите отново бяха разделени на две групи: с имунохистохимично 

доказано наличие на VEGF в туморните клетки и такива негативни за VEGF. В 

изследваната от нас група ние не установихме статистическа значимост между 

експресията на маркера и продължителността на живота на пациентите с колоректален 

карцином след оперативното лечение (р = 0.525 Log-rank test;) (графика 27).  

 

Графика 27 Преживяемост на пациентите според експресията  на VEGF в 

туморната тъкан.( р = 0.525) 
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Въпреки тези резултати ние решихме да разгледаме различните показатели спрямо 

пациенти с дебелочревен и ректален карцином. 

В групата на пациентите с дебелочревен карцином получихме следните резултати: 

- Преживяемост спрямо размера на първичния тумор – не се усатновява 

статистическа разлика( р = 0,120); 

- Преживяемост спрямо засягане на лимфните възли – установява се 

статистическа разлика в преживяемостта на пациентите с лимфни метастази, 

спрямо тези без такива (р < 0,000); 

 

Графика 28 Преживяемост на пациентите с дебелочревен карцином след операция 

според наличието на лимфни метастази (р = 0.000 Log-rank test). 

 

- Преживяемост спрямо далечни метастази – установява се разлика в 

преживяемоста при пациентите с далечни матастази спрямо тези без метастази. 

(р <0,000); 
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Графика 29 Преживяемост на пациентите с дебелочревен карцином след операция 

според наличието на далечни метастази (р = 0.000 Log-rank test). 

- Преживяемост според клиничния стадий – установихме разлика при пациентите 

с дебелочревен карцином в зависимост от стадия (р < 0,000); 

 

 

Графика 30 Преживяемост на пациентите с дебелочревен карцином след операция 

според стадия на заболяването (р = 0.000 Log-rank test). 
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- Преживяемост според CEA и CA 19-9 – установихме статистически значима 

разлика в преживяемостта на пациентите според нивата на туморните маркери 

които изследвахме съответно за CEA (р = 0,002) и за CA19-9 (р = 0,001); 

 

 

Графика 31  Преживяемост на пациентите с дебелочревен карцином след операция 

според нивата на CEA (разделна граница 4.7 ng/ml, р = 0.002 Log-rank test). 
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Графика 32 Преживяемост на пациентите с дебелочревен карцином след операция 

според нивата на CA 19-9 (разделна граница 39 ng/ml, р = 0.001 Log-rank test). 

 

- Преживяемост според серумните нива на VEGF – установихме статистически 

значими разлики в преживяемостта при пациентите с високи серумни нива на 

VEGF, спрямо тези с ниски нива (р =0,001); 

 

Графика 33   Преживяемост на пациентите с дебелочревен карцином според 

серумните нивата на VEGF (Cut-off 75-ти перцентил, 714.80 pg/ml, р = 0.001 Log-rank 

test). 

- Преживяемост спрямо експресията на VEGF в туморната тъкан – ние не 

установихме позитивна връзка между наличието на маркера в туморната тъкан и 

по-лоша преживяемост при пациентис дебелочревен карцином (р = 0,152). 

В групата на пациентите с ректален карцином получихме  различни от горе посочените 

резултати относно пациенти с дебелочревен карцином. 

Ние установихме статистически значима разлика в преживяемостта при пациентите с 

ректален карцином само според размера на първичния тумор (р = 0,003). 
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Графика 34 Преживяемост на пациентите с ректален карцином след операция според 

първичния тумор (р = 0.003 Log-rank test). 

 

Относно другите критерии при пациентите с ректален карцином не се установяват 

достоверни разлики: относно лимфните метастази (р = 0,336), за далечните метастази (р 

= 0,208), относно клиничния стадий (р = 0,400), спрямо CEA (p = 0.888) и CA 19-9 (р = 

0,060). 

Що се отнася до преживяемостта при пациентите с ректален карцином  относно 

серумните нива на VEGF и експресията на VEGF в тумора, също не се установяват 

статистически разлики съответно р = 0,547 и р = 0,611. 

 

 

 



48 

 

Показател 

Серумни нива на VEGF 

Експресия на 

VEGF в 

туморната тъкан 

Mean Rank P P 

VEGF 
Пациенти 585,74 

p = 0,014   Контроли  327,32 

Пол 
Мъже 31,66 

р = 0,629 р =  0,186 Жени 34 

Възраст 
Под 70г. 31,59 

р = 0,677 р = 0,265 Над 70г.  33,53 

Локализация 

Coecum +Colon 

ascdendens 
39,17 

р = 0,222 p = 0,072 

Colon transversum 20,2 

Colon descendens + 

sigmoideum 
29,45 

Rectum 33,91 

Клиничен стадий 

Първи 26,65 

р = 0,584 р = 0,047 

Втори 32,27 

Трети 38,25 

Четвърти 35,57 

Т стадий 

T1 26,33 

р = 0,587 p = 0,432 

T2 25,69 

T3 34,44 

T4 31,11 

N стадии 

N0 31,74 р = 0,07 

р = 0,05 

N1 24,14 

р = 0,025 N2 46,29 

Диференциацията 

на тумора 

Високо диференциран 28 

р = 0,041 р=0,507 

Умеренодиференциран 29,51 

Нискодиференциран 43,61 

Нива на CEA 
под 4.7 ng/ml 28,64 

р = 0,011 р = 0,976 над 4.7 ng/ml 41,63 

Нива на CA 19-9 
под 39 U/ml 27,24 

р = 0,003 р = 0,541 над 39 U/ml 41,87 

Експресия на 

VEGF в тумора 

няма експресия 44 

р = 0,584  

слаба експресия 30,52 

умерена експресия 35,11 

силна експресия 30,69 

Преживяемост 

след операция 
 

 P = 

0.092 P = 0.525 

Табл. 19  Сравнение на серумните нива и експресията в тумора на VEGF със пола, 

възрастта, разположението на тумора, големината на първичния тумор, нодалния 

статус, клиничния стадий, диференциацията на туморните клетки, нивата на CEA и 
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CA 19-9 и преживяемостта след операция. 

 

Преживяемост след 

опереция спрямо: 

Пациенти с дебелочревен 

карцином 

Пациенти с ректален 

карцином 

Първичен тумор p = 0,120 p = 0,003 

Лимфни метастази p = 0,000 p = 0,336 

Далечни метастази p = 0,000 p = 0,208 

Клиничен стадий p = 0,000 p = 0,400 

Нива на CEA p = 0,002 p = 0,888 

Нива на CA 19-9 p = 0,001 p = 0,060 

Серумни нива на VEGF p = 0,001 p = 0,547 

Експресия на VEGF p = 0,152 p = 0,611 

 

Табл.20  Сравнение на преживяемостите при пациентите с дебелочревен и ректален 

карцином спрямо първичния тумор, лимфните метастази, далечни метастази, 

клиничен стадий, нивата на CEA и CA 19-9, серумните нива на VEGF и експресията в 

тумора на VEGF. 
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Обсъждане 

Днес, големина на тумора (Т), лимфновъзловото метазтазиране (N), степента на 

диференциация на тумора (G) и наличието на далечни метастази остават утвърдени 

маркери за прогноза на пациенти с колоректален карцином. (Svagzdys S и сътр. 2009; 

Des Guetz G и сътр. 2006; Alexander DD и сътр. 2007; Gurzu S и сътр. 2008) 

Дългосрочното оцеляване на тези болни корелира със стадия на заболяването, като това  

се явява най-важния предиктор на смъртността. Пет-годишната преживяемост за 

локализирано заболяване е 90,4%, а само 39% от пациентите се диагностицират в този 

ранен стадий. (Zafar SY и сътр. 2008; Ries LA и сътр. 2000) 

Една трета от пациентите подложени на радикално оперативно лечение, загиват от 

рецидив на заболяването, като най - чести места за метастазиране са черният дроб (30-

60%), перитонеалните лимфни възли (38%), белия дроб (38%) и перитонеума (28%). 

(Calvo HJ и сътр. 2000;  Cascinu S и сътр. 2003) 

Тези пациенти, при които се диагностицира метастазирало заболяване 5-годишната 

преживяемост е едва до 10%.(Zafar SY и сътр. 2008) 

Следователно, ранната диагностика си остава предиктор за подобряване на 

преживяемостта при болните с колоректален карцином.( Lang K и сътр. 2009) 

От друга страна клиничният стадий, който в момента е най-добре проучения 

прогностичен индикатор, не може да предскаже изцяло индивидуалното клинично 

протичане и съответно изхода от заболяването. (Barozzi C и сътр.2002; Saad RS и сътр. 

2004) 

Затова търсенето на нови маркери, в т.ч. и молекулен маркер може да спомогне за 

категоризирането на пациентите с висок риск, което ще подобри стратегията за 

лечение, определянето на прогнозата и изхода на заболяването. 

От друга страна молекулните маркери предоставят нови терапевтични стратегии, които 

са насочени към индивидуалната биология на тумора.( Svagzdys S и сътр. 2009; Des 

Guetz G и сътр. 2006; Bilchik AJ и сътр. 2006) 
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Това показва, че тромбоцитите участват в процесите на  ангиогенезата и 

метастазирането чрез стимулиране растежа на туморните клетки. (Selheim F и сътр. 

2002) 

 

Обсъждане на резултатите от раздела разглеждащ серумните нива на VEGF при 

пациенти с колоректален карцином и здрави контроли. 

Туморната ангиогенеза и растежните фактори са свързани с напреднал стадий, 

ангажиране на лимфните възли и ниска преживяемост при пациенти с онкологично 

заболяване. В съответствие с тази теза може да се очаква, че високите серумни нива на 

VEGF следва да са свързани с туморното развитие, тежестта на заболяването и изхода 

от него.  

Според Hormbrey E и сътр./2002/ съдовият ендотелен растежен фактор стимулира 

клетъчното оцеляване, диференциацията и миграцията. Той предизвиква 

неоангиогенеза, като е необходим за стимулиране на хемопоезата, а в злокачествените 

заболявания подпомага развитието на туморните съдове, които довеждат до повишена 

съдова пропускливост. (Hormbrey E и сътр. 2002) 

Значително увеличение на нивата на VEGF се наблюдава в различни видове 

злокачествени заболявания: 

- Лимфоми (lven P и сътр. 1999); 

- Карцином на белия дроб (Matsuyama W и сътр. 2000; Kishiro I и сътр. 2002); 

- Стомашен (Kraft A и сътр. 1999; Yoshikawa T и сътр. 2000); 

- Рак на яйчниците (Hyodo I и сътр. 1998; Tempfer C и сътр. 1998); 

- Бъбречно-клетъчен карцином  (Jacobsen J и сътр. 2002; Ljungberg B и сътр. 

2003); 

- Мозъчни тумори (Stockhammer G и сътр. 2000); 

- Хепатоцелуларен карцином  (Poon RT и сътр. 2001); 

- Карцином на гърдата (O'Riain SC и сътр. 2005); 

- Простатен карцином (Li H и сътр. 2005); 

- Колоректален карцином (Karayiannakis AJ и сътр. 2002; Werther K и сътр. 2003); 

Първите съобщения в литературата за влиянието на серумните нива на VEGF, при 

пациенти с колоректален карцином, са осъществени от екипа на Dirix през 1996г. в 
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Холандия. Използвайки средни нива на VEGF  от 462 ± 338, доказват наличие на 

взаимовръзка между нивата на VEGF в серума и последващата прогресия на 

заболяването. (L. Y. Dirix и сътр. 1996) 

При проведеното от нас проучване на пациенти с КРК, установихме значително 

повишени нива на VEGF в серума за разлика от здравите контроли. Средните 

стойности на серумните нива на VEGF при пациентите с КРК бяха 585,74±462,95 pg/ml 

срещу 327,32±132,64 pg/ml  при здравите контроли (р = 0,014). 

Тези данни се потвърждават и от други автори изследващи нивата на VEGF при 

пациентите с колоректален карцином. 

Така Ozgur и сътр. през 2010 установяват серумни нива на VEGF 629 ±205,6 pg/ml при 

пациенти с КРК  и 309,4±135,8 pg/ml при здрави контроли. (Ozgur Kemik и сътр. 2010) 

Подобни резултати се съобщават и в по ранни проучвания като тези на ABDEL-

GAWAD  и сътр. където нивата на VEGF  при пациентите с КРК са 768,5 pg/ml , а при 

здравите контроли 70,5 pg/ml и в това на  De Vita  и сътр. където серумните нива на 

VEGF при пациентите е  504.1 pg/mL, а при здравите контроли е 223 pg/mL. (IMAN A. 

ABDEL-GAWAD и сътр. 2008;Ferdinando De Vita и сътр. 2004) 

Сходни са и данните от голям мета-анализ изследващ нивaта на VEGF  проведен от Kut 

и сътр. през 2007г, обхващащ 931 пациента с колоректален карцином и 390 здрави 

контроли. Те установяват средни нива на VEGF при пациентите 363 pg/mL, а при 

здравите контроли 193 pg/mL. (C Kut и сътр. 2007) 

Всички проучвания показват статистически значима разлика между нивата на VEGF 

при пациентите  и здравите контроли, което се потвърждава и в нашето проучване. 

Разликите в стойностите на предоперативните нива на VEGF, считаме че може да се 

дължат на различен брой пациенти в различните стадии на заболяването, липса на 

унифициран подход за изледване на VEGF и разлики в използваните реактиви, както и  

на различния от нашия географски регион на проучване. Въпреки тези различия от 

таблицата по долу се вижда че стойностите са сходни и могат да бъдат съпоставими 

помежду си.  
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Автор Серумни стойности на VEGF 

при пациенти с колоректален 

карцином pg/ml 

Серумни стойности 

на VEGF при здрави 

контроли 

Ние 2016 585,74 327,32 

Dirix  и сътр. 1996г. 462  

De Vita  и сътр 2004 504.1 223 

C Kut и сътр. 2007 363 193 

ABDEL-GAWAD и сътр. 2008 768,5 70,5 

Kwon KA и сътр. 2010 608 334 

Ozgur и сътр. 2010 629 309,4 

Li ZP и сътр. 2010 591 312 

Wang TB и сътр. 2011 889,0 373,2 

Mehrabani и сътр.2014 416,6 310,3 

Табл. 21 Средни стойности на серумните нива на VEGF при пациенти с колоректален 

карцином и при здрави контроли. 

 

Обсъждане на серумните нива на VEGF и връзката им с възраст, пол и 

локализация на тумора при пациентите с КРК.  

Редица проучвания не показват значима разлика в нивата на VEGF според възрастта, 

пола и локализацията на първичния тумор.  

В проучването на Mehrabani и сътр. през 2014г. в което са изследвали 110 пациента с 

КРК не установявава разлика във възрастовите групи. r=0.024; p=0.4. (Mehrabani D и 

сътр. 2014)  

Същата година проучването на Beştaş и сътр. при 71 пациента с колоректален карцином 

не установява и не потвърждава наличие на статистически значима разлика във 

възрастовите групи р = 0.955 и пола р = 0.740. (Beştaş R и сътр. 2014) 

По отношение на локализацията на първичния тумор, данни от изследването на Beştaş и  

сътр.  установява нива на VEGF-съответно за колона 225.97 ± 324,88 PG / мл срещу 

153.76 ± 205,66 PG / мл за ректума като съответно не установява статистически значима 

разлика  р = 0.2690 (Beştaş R и сътр. 2014) 

Тези данни се потвърждават и от изследването на Bünger и сътр., които също не 

установяват статистически значима разлика между нивата на VEGF, възрастта, пола и 

локализацията на тумора (р > 0,05). (Bünger S и сътр. 2011)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20ZP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21163075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22295309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrabani%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%9Fta%C5%9F%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24901122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%9Fta%C5%9F%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24901122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCnger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807963
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Сходни данни са получени и при по - ранни публикации на Dbouk и сътр. през 2007г. 

Те не установяват значима разлика в нивата на VEGF в зависимост от пола (р = 0,059), 

възрастта (р = 0,889) и локализацията на тумора (р = 0,831). (Dbouk HA и сътр. 2007)  

За разлика от тези авторски колективи Li и  сътр./2010/ показват значима разлика в 

нивата на VEGF при мъже и жени в полза на мъжкия пол. Те установяват, че при 

мъжете средните нива на VEGF са  638 ± 387 pg/ml, докато при жените те са били 552 ± 

271 pg/ml, /р = 0.042/. (Li ZP и сътр. 2010) 

Средната възраст на проучваните от нас пациенти с колоректален карцином беше 68,9 

8,6 години.  Ние ги разделихме на две подгрупи съответно под и над 70 години и при 

сравнителния анализ не успяхме да установим статистически значима разлика на 

нивата на VEGF в двете групи (р = =0,677 r – 0,054 ). 

Кактo при Bünger и сътр., Dbouk и сътр.  при разделяне на групата по полова 

принадлежност  ние установихме, че  средните нива на VEGF при мъжете са от 

порядъка на  - 612.22 pg/mL, за разлика от жените където тези нива бяха – 538.56 

pg/mL. Назависимо от тези различия не установяваме статистически значима разлика и  

корелация между половете в серумните нива на показателя (р = 0,629, r – 0,077).  

При разделяне на пациентите според локализацията на първичния тумор в зависимост 

от това дали е в дебелото черво или ректума серумните нива на VEGF бяха съответно 

за колон - 532,26 pg/mL срещу 654,52 pg/mL за ректума. При това разделяне ние не 

установихме статистическа разлика и корелация в двете подгрупи (р = 0,593 r – 0,132). 

С тези си данни ние потвърждаваме резултатите от предхождащите изследвания на 

Bünger и сътр., Dbouk и сътр., Beştaş и  сътр. и Mehrabani и сътр.,  и можем да кажем, че 

нивата на VEGF в серума не зависят от възрастта и пола на пациентите, както и от 

локализацията на първичния тумор. Поради това този показател може да бъде 

използван при пациентите независимо от пола и възрастта им, както и от локализацията 

на заболяването. 

 

Обсъждане на серумните нива на VEGF и връзката им клиничното стадиране на 

заболяването и диференциацията на тумора при пациентите с КРК.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dbouk%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20ZP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21163075
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Освен високите нива на VEGF при пациентите спрямо здравите контроли, Eldesoky A и 

сътр. установяват и разлика в нивата на VEGF според клиничния стадий на 

заболяването, като те установяват по-високи нива на VEGF при пациенти с по 

напреднало заболяване р= 0,001. (Eldesoky A и сътр. 2011)  

Wang и сътр. при изследване на 110 пациента с КРК установяват, че нивата на VEGF са 

значително високи в Т3 стадий, и корелират с наличие на метастази в лимфните възли, 

далечни метастази и съответно с  високия клиничен стадий (р < 0.05). (Wang TB и сътр. 

2011)  

Връзката между нивата на VEGF и стадия на заболяването се потвърждава и от 

последните проучвания на Beştaş и сътр. при 71 пациента, където се намира 

статистическа значима разлика в нивата на VEGF P < 0.01 (Beştaş R и сътр. 2014)  

Значимостта на нивата на VEGF и стадия на заболяването се потвърждава и от  Bünger 

и сътр. при 50 пациента (р < 0,05). (Bünger S и сътр. 2011)  

За разлика от тези публикации има проучвания, които не потвърждават зависимостта на 

VEGF и стадия на заболяването и метастазирането. 

В подкрепа на това е проучването на Dbouk и сътр. /2007г/, които установяват по-

високи нива на VEGF при пациентите с лимфни и далечни метастази, но тази разлика 

не остава статистически значима съответно за лимфни метастази (р = 0,373)  и 

дистантни метастази (р = 0,469). (Dbouk HA и сътр. 2007)  

По отношение на диференциацията на тумора и нивата на VEGF в литературата има 

много малко проучвания в тази насока. Така Dbouk и сътр. установяват, че нивата на 

VEGF нарастват при по-слаба диференциация на тумора, но поради ограничения брой 

на добре диференцираните тумори (2 от 30), те не установяват статистическа 

зависимост. (Dbouk HA и сътр. 2007)  

В нашето проучване при разделяне на пациентите според клиничния стадий по TNM и 

Dukes ние не установяваме статистическа разлика между нивата на VEGF и напреднал 

клиничен стадий (р = 0,584). Независимо от това и ние, както и Dbouk и сътр., 

установяваме тенденция в покачване на нивата на VEGF при пациенти с напредване на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eldesoky%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21546718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eldesoky%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21546718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22295309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%9Fta%C5%9F%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24901122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCnger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807963
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dbouk%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dbouk%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665243
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заболяването, което е видно от измерените средни стойности на VEGF  за различните 

стадии съответно: за първи клиничен стадий  - 403,68 pg/ml, за втори клиничен стадий  

- 586,72 pg/ml, за трети клиничен стадий – 638.14 pg/ml и съответно за четвърти 

клиничен стадий – 780,56 pg/ml. 

Обаче, при сравняване на нивата на здравите контроли и пациентите в различните 

стадии, ние установихме статистическа разлика в нивата на VEGF при пациентите във 

втори (р=0,024), трети клиничен стадий(р=0,017) и четвърти клиничeн стадий (p = 

0,014). 

Ние не установихме разлики в нивата на VEGF спрямо големината на тумора (р= 0,587) 

и развитието на далечните метастази (р = 0,954).  

Тези данни, които сме получили може да се дължат на това, че в групата с пациенти с 

КРК броят на тези с метастазирало заболяване е малък. 

По отношение на лимфното метастазиране на заболяването ние установяваме разлики в 

нивата на VEGF при пациенти с лимфни метастази, като се установяват и по-високи 

нива на VEGF при наличие на повече метастатични лимфни възли (р = 0,025).  

По отношение на диференциацията на тумора, ние разделихме изследваната група 

пациенти с КРК в зависимост на диференциацията на тумора на три групи, съответно с 

висока-, умерена и ниска диференциация. При това разделяне установихме, при 

пациентите с нискодиференцирани тумори, нивата на VEGF са по-високи от тези с 

умерено и високодиференцирани (р=0,041).  

Така ние, както и Bünger и сътр, Beştaş и сътр, Wang и сътр, Eldesoky A, 

потвърждаваме, че нивата на VEGF започват да се повишават при напредване на 

заболяването, свързано с процесите на лимфноваскуларно  метастазиране и по-ниска 

диференциация на тумора. В заключение можем да кажем, че VEGF може да се 

използва като серумен неинвазивен маркер, който да подпомага стадирането на 

пациентите с КРК, макар  че ние не потвърждаваме зависимостта на нивата на VEGF от 

големината на тумора и наличието на далечни метастази. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eldesoky%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21546718
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Автор Пол Възраст Локали 

зация 

Диферен 

циация 

Т N Стадий 

Ние 2016г p=0.629 p= 0.67 p=0.22 p=0.041 p=0.5870 p=0.02 p=0.584 

Mehrabani  D и 

сътр. 2014 

p=0.1 p=0.4      

Bayhan Z и сътр. 

2014г.  

      p<0.05 

Beştaş R и сътр. 

2014 

p=0.740 p=0.955 p=0.26    p=0.001 

Li M и сътр. 

2012 

p>0.05  p>0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 

Bünger S и сътр. 

2011 

p>0.05 p>0.05 p>0.05    p<0.05 

Wang TB и сътр. 

2011 

    p<0.05 p<0.05 p<0.05 

Eldesoky A и 

сътр. 2011 

      p=0.001 

Li ZP и сътр. 

2010 
p=0.042    p=0.009   

Kwon KA и 

сътр. 2010 
p=0.048 p=0.363  p=0.234 p=0.012 p=0.002 p=0.025 

Dbouk HA и 

сътр. 2007 

p=0.059 p=0.889 p=0.83     

 

Табл. 22 Значението на серумните нива на VEGF с възраст, пол, локализация на 

тумора, големина на тумора, стадиране и наличие на метастази при пациентите с 

КРК според различните автори 

Обсъждане на резултатите сравняващи серумните нива на VEGF и нивата на 

туморните маркери CEA  и CA19-9 

Туморните маркери CEA и CA 19-9 са с доказана диагностична и прогностична 

стойност. Поради тази причина ние сравняваме нивата на тези туморни маркери със 

серумните нива на VEGF при пациентите с КРК.  

В две големи рандомизирани, мултицентрични проучвания HORIZON II и III, 

включващо съответно 860 и 1422 пациента с КРК се установява връзка в нивата на 

VEGF и CEA. (Jürgensmeier JM и сътр. 2013)  

Позитивна корелация между туморните маркери и нивата на VEGF се доказват и от 

Beştaş и сътр. през 2014г. (Beştaş R и сътр. 2014) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayhan%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25713884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%9Fta%C5%9F%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24901122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22819906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCnger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807963
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22295309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eldesoky%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21546718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20ZP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21163075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dbouk%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%BCrgensmeier%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%9Fta%C5%9F%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24901122
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През 2011г.  Peng и сътр. изследващи 149 пациента във втори и трети клиничен стадий  

и Bünger и сътр. изследващи 50 пациента с колоректален карцином потвърждават 

позитивната корелация между предоперативните серумни нива на VEGF и нивата на 

CEA и CA 19-9. (Peng ZH и сътр. 2011, Bünger S и сътр. 2011) 

Що се отнася за предиктивната стойност на CEA и VEGF в изследването на Dbouk и 

сътр. 2007 установяват 85,7% специфичност за CEA и 71,4%  заVEGF, като 

чувствителността на двата маркера е била съответно 58,3 % за CEA и 63% за VEGF. 

Установяват, че двата маркера независимо имат положителна предиктивна стойност 

95,4% за CEA и 89,5%  за VEGF. При комбинация на двата маркера се установява 

висока положителна предиктивна стойност – 88%. (Dbouk HA и сътр. 2007)  

При анализиране на нашата група пациенти с колоректален карцином ние установихме, 

че при 19 (29,68%) пациента нивата на CEA бяха над нормата и при 23 (35,94%) нивата 

на CA19-9 бяха повишени. 

Сравнихме тези показатели в серумните нива на VEGF и установихме значимост на 

показателя спрямо нивата на съответния туморен маркер: за CEA (р = 0,011) и 

съответно за CA 19-9 (р = 0,003).  

Ние установихме и положителна корелационна зависимост между утвърдените 

туморни маркери CEA и CA19-9 със серумните нива на VEGF съответно r – 0.322 и r - 

0.311. 

С това ние потвърждаваме данните получени от другите колективи и можем да кажем, 

че нивата на VEGF може да се използват като предиктивен фактор, паралелно  и 

независимо с досега установените туморни маркери.  

Автор CEA/CA 19-9 P 

Ние 2016 CEA р = 0,011 

CA 19-9 р = 0,003 

Beştaş R и сътр. 2014 CEA Р< 0.001 

Jürgensmeier JM и сътр. 2013 CEA Р<0,05 

Bünger S и сътр. 2011 CEA Р<0,05 

CA 19-9 Р<0,05 

Peng ZH и сътр 2011 CEA Р<0,05 

CA 19-9 Р<0,05 

Kwon KA и сътр. 2010 CEA Р = 0,038 

Dbouk HA и сътр. 2007 CEA Р<0,05 

Табл. 23  Позитивна корелация между серумните нива на VEGF и CEA/CA19-9 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peng%20ZH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21661398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCnger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807963
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dbouk%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%9Fta%C5%9F%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24901122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%BCrgensmeier%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCnger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807963
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peng%20ZH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21661398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dbouk%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18665243


59 

 

 

Обсъждане резултатите от  експресията на VEGF в туморната тъкан при 

колоректален карцином и значението й за развитието на тумора и прогресията на 

заболяването 

Сред първите изследвания върху значението на VEGF в процеса на туморогенезата е 

това на  Linderholm и сътр./1998/, които съобщават, че експресия на съдовия ендотелен 

растежен фактор корелираща с високо ниво на сигнификантност, с големината на 

тумора и степента на диференциация. Факторът е изследван при 525 пациентки с рак на  

гърдата. (Linderholm B и сътр. 1998) Stoeltzing и сътр. /2003/ съобщават за висока 

експресия на VEGF при пациенти с метастазирал рак на колона, което е пряко свързано 

с пролиферацията и неоваскуларизацията на този тип неоплазма. (Stoeltzing O и сътр. 

2003) В последствие подобни заключения бяха съобщени и при други видове 

неоплазми – хепатоцелуларен карцином, меланом, рак на белия дроб. В подкрепа на 

това са публикациите Macchiarini и сътр. изследват експресията на VEGF при 87 

пациенти с дребноклетъчен белодробен карцином в T1N0M0 стадий, като авторите 

съобщават, че при 22 реакцията е била позитивна за VEGF. След използването на 

мултивариантен анализ същите доказаха и връзката между плътността на съдовете, 

големината на тумора и пролиферативната активност. (Macchiarini P и сътр. 1992) 

Ние изследвахме шестдесет и четири пациенти за VEGF с диагноза колоректален 

карцином.  Определихме експресията на последния в туморната тъкан, чийто резултати 

показаха, че при 61 (95,3%) такава е налична в различна степен в цитоплазмата на 

тумора. 

При последвалия мултивариантен анализ на данните, установихме корелация на 

маркера с клинико-морфологичните фактори: стадия на заболяването (р = 0,047)  и 

лимфното метастазиране (р = 0,05). В този контекст на данни нашите резултати имат 

потвърдителен характер при съпоставката им с резултатите на JALBĂ и сътр. /2011/, 

касаещи връзката между експресията на маркера и стадия и тези на  Yugang и сътр. 

свързани с лимфното метастазиране /2010/.  (C. S. JALBĂ и сътр. 2011; Yugang Wu и 

сътр. 2010) 

В подкрапа на нашите резултати са и данните публикувани от Tsai  и сътр./2013/, които 

установяват зависимост между експресията на VEGF с лимфното метастазиране и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22961433
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развитието на локални рецидиви на това заболяване. (Tsai HL и сътр. 2013) 

Макар, че ние не успяхме да установим корелационна зависимост (р = 0,108) между 

експресията на VEGF и данните за далечно метастазиране, такива резултати 

съществуват в литературата. Подобни са резултатите на Xu  и сътр. /2014/, които 

доказват наличиетто на статистическа заначимост между клиничния стадий, лимфното 

метастазиране и дистантните метастази. (Xu CJ и сътр. 2014)  

Проучвайки взаимовръзката между експресията на VEGF възрастта (р =  0,186), пола 

(р= 0,265) и локализацията на тумора (р=0,072), ние не успяхме да докажем 

сигнификантността на маркера спрямо горецитираните показатели за оценка, което 

може би е последващата причина за липса на взаимовръзка между експресия и 

диференциация на тумора  (р= 0,584). Подобни са и резултатите на вече цитираните 

автори JALBĂ и сътр.,Xu и сътр., Yugang и сътр. , Taggarshe  и сътр. /2012/.  (C. S. 

JALBĂ и сътр. 2011; Xu CJ и сътр. 2014; Yugang Wu и сътр. 2010; Taggarshe D и сътр. 

2012) 

В заключение, можем да обобщим, че при проведеното от нас изследване върху 

експресията на VEGF 4.7% от изследваните случаи бяха негативни за изследвания 

маркер, докато останалите 95.3% изследвани, показаха различна степен на експресия. 

Не се намериха сигнификантни асоциации между експресията на маркера и пола, 

възрастта, локализацията на тумора, големината на тумора, хистологични тип, степента 

на диференциация и наличието на дистантни метастази в други органи, въпреки че се 

наблюдаваха тенденции при някои от тях. 

За разлика от това установихме, че е налице статистическа зависимост между 

експресията на VEGF и метастазите в лимфните възли и дистантните метастази, 

(2=3.937, р = 0.047).  

Автори Пол Възраст Лока 

лизация 

Стадий T N Диферен 

Циация 

Ние – 2016 p=0.186 p=0.265 p=0.072 p=0.047 p=0.432 p=0.05 p=0.507 

Araújo RF и 

сътр. 2015 г. 

   p=0.009   p=0.025 

Chun-Jin Xu и 

сътр. 2014 

p>0.05 p>0.05 p>0.05 p<0.05  p<0.05  

Beştaş R и сътр. 

2014г. 

p=0.740 p=0.955  p<0.01    

Huang MY и 

сътр. 2013г. 

    p=0.037   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22961433
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25356153
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taggarshe%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23265127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25356153
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taggarshe%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23265127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%9Fta%C5%9F%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24901122
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Wang R и сътр. 

2013г. 
   p<0.05    

Martins SF и 

сътр. 2013г. 
p=0.016  p=0.037  p=0.01  p=0.001 

Jin C и сътр. 

2012 

   p>0.05 p>0.05 p=0.002  

Taggarshe D и 

сътр. 2012 

   p>0.05 p>0.05 p>0.05  

Yugang Wu и 

сътр. 2010 

p=0.807 p=0.195  p=0.08 p=0.340 p=0.004  

Табл.24 Зависимостите на експресията на VEGF в туморната тъкан с пол, 

локализация на тумора, възраст, големина на тумор, лимфни и далечни метастази, 

диференциация на тумора и стадия на заболяването според различните автори. 

 

Обсъждане резултатите от експресията на VEGF в туморната тъкан, серумните 

нива на VEGF и връзката им с преживяемостта при пациентите с КРК 

През 1959 г. Американската обединена комисия по раковите заболявания (AJCC) 

представя и през годините периодично обновява единна система за класификация на 

злокачествените новообразувания при човек, основаваща се на прорастването на 

тумора, лимфния статус и наличието на метастазиране на болестта, позната като TNM 

класификация. Въвеждането на тази система позволява на клинициста да определи 

прогресията на заболяването, очакваната средна преживяемост, най-вероятната 

прогноза за изхода му, както и да подбере най-ефективния терапевтичен модел. В 

употреба са и други системи на класификация при КРК, например Duke’s, Astler-Coller 

и Kirkin, но най-широко разпространена и считана за универсален метод си остава TNM 

– класификацията. Всяка система за класифициране на дадено заболяване носи 

определена клинична стойност.  

Определянето на  преживяемостта сред пациенти с КРК според експресията на VEGF в 

тумора или серумната концентарция на VEGF, участващи в канцерогенезата на това 

заболяване и носещи прогностична стойност за протичането му, ни дава един нов метод 

на оценка.  

За да сме сигурни в значимостта на данните получени по отношение на средната 

преживяемост свързана с ескпресията и серумните нива, първо определихме средната 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taggarshe%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23265127
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преживяемост на изследваната група от пациенти спрямо стадия на заболяването 

посредством TNM – класификацията, лимфни и далечни метастази, както и нивата на 

утвърдените туморни маркери CEA и CA19-9 и съпоставихме получените данни с 

публикуваните от други автори.  Получените данни потвърждават добре известната 

прогностична стойност на стадирането на злокачественото новообразувание на колона 

и ректума, посредством TNM – класификацията, наличието на лимфни и/или далечни 

метастази и на CEA и CA 19-9. 

Що се отнася до експресията на VEGF в туморната тъкан и преживяемостта на 

пациентите Zhang и сътр. провеждат изследване обхващащо 98 пациенти с 

колоректален карцином. Изследвайки експресията на VEGF и VEGF-C те установяват, 

че 53% от пациентите експресират първия маркер, а 46% втория. В допълнение на това 

пациентите, при които се наблюдава силна експресия на VEGF, са със значително по-

лоша преживяемост от тези, при които нивото на експресия е ниско или липсва. (Zhang 

C и сътр. 2010) 

Такива данни са получени и в проучването на  Qingguo и сътр. проведено върху 317 

пациента с колоректален карцином (χ2= 2.114, P = 0.0146). (Qingguo Li и сътр. 2011) 

В последното проучване на Martins и сътр. през 2013г. обхващащо 672 пациента с 

колоректален карцином установяват значимост в експресията на VEGF и по-лошата 

преживяемост на пациентите (p=0.019). (Martins SF и сътр. 2013)  

Сходни резултати и значимост в преживяемостта и експресията са получени и от 

Jayasinghe и сътр. през същата година. (Jayasinghe C и сътр. 2013)  

В последното проучване в литературата до този момент по този въпрос направено от 

Araújo и сътр през 2015г. върху 180 пациента в Бразилия доказва, че повишената 

експресията на VEGF показва по-голяма склонност към смърт в продължение на 60 

месечно проследяване (р <0,0001). (Araújo RF Jr и сътр. 2015)  

В мета-анализ на 27 публикувани изследвания,  des Guetz и сътр. (2006) се установява, 

че VEGF експресия, може да прогнозира преживяемостта общата и тази свободна от 

заболяване. (des Guetz G и сътр. 2006) 

Въпреки тези данни изследователският екип на Jubb и сътр. (2006) провежда проучване 

при пациенти с метастатичен колоректален карцином. Те установяват изходната 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martins%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jayasinghe%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23417498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%C3%BAjo%20RF%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25446246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619270/#bib5
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експресия на VEGF чрез ин ситу хибридизация и имунохистохимия, не е значителен 

прогностичен и предиктивен фактор. (Jubb AM и сътр. 2006) 

С нашите данни, не се потвърди връзката между експресията на VEGF и 

продължителността на живот при пациентите със колоректален карцином (Р = 0,525). 

Това може да се дължи на малкия брой пациенти и в частност на малкия брой 

неекспресиращи маркера, с което се затруднява статистическата обработка и 

получаването на обективни резултати.  

Автор Преживяемост 

White JD и сътр. 2002 0,0300 

Giralt J и сътр. 2006 0,0100 

Miyazaki T и сътр. 2008 0,0000 

Zafirellis K и сътр. 2008 0,0000 

Alabi AA и сътр. 2009 0,0000 

Kwon KA и сътр. 2010 0,0000 

Liang J-F и сътр. 2010 0,0100 
 

Zhou Z-G и сътр. 2011 0,0000 
 

Табл. 25  Влияние на експресията на VEGF в туморната тъкан върху 

преживяемостта на пациентите с колоректален карцином според  мета-анализа 

проведен от Yibaina Wang и колектив през 2014г. 

Автор Преживяемост 

Ние 2016 Р = 0,525 

Araújo RF и сътр. 2015 Р< 0,001 

Jayasinghe C и  сътр. 2013 Р <0,05 

Martins SF и сътр. 2013 Р = 0,019 

Qingguo Li и сътр. 2011 Р = 0,0146 

des Guetz G и сътр. 2006 Р <0,001 

Табл. 26  Влияние на експресията на VEGF в туморната тъкан върху 

преживяемостта на пациентите с колоректален карцином според различните автори.  

По отношение на серумните нива на VEGF, прогресията на заболяването и 

преживяемостта на пациентите с колоректален карцином в редица публикувани 

изследвания  се установява, че нивата на VEGF са силно прогностични за прогресията и 

преживяемостта. Недостатъкът на тези проучвания е малкия брой на проучваните 

пациенти. Въпреки това те установяват, че пациентите с ниските нива на VEGF в 

серума имат по-добра прогноза и преживяемост, отколкото при пациенти с високи нива 

на VEGF. (Dowlati A и сътр. 2008; Longo R и сътр. 2008; Jantus-Lewintre E и сътр. 2011;  

Martins SF и сътр. 2011; Wang TB и сътр. 2011;Mehrabani D и сътр. 2014) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jayasinghe%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23417498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martins%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22295309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrabani%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520093
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Проучванията HORIZON II и HORIZON III анализират съответно 860 и 1422 пациента с 

колоректален карцином. И в двете проучвания високите нива на VEGF са свързани с 

по-лоши резултати и преживяемост, независимо от проведенето лечение: HORIZON II 

Обща преживяемост относно VEGF, коефициент на риск (HR) = 1,35 (95% интервал 

(CI): 1.12-1.63; HORIZON III Обща преживяемост относно VEGF, HR = 1.32 (CI:1.12-

1.54). 

Двете проучвания показват последователен ефект с подобрение на преживяемостта при 

пациенти с ниски нива на VEGF, независимо от лечението, което е проведено (FOLFOX 

/ XELOX; FOLFOX / XELOX плюс cediranib; mFOLFOX6 плюс cediranib; и mFOLFOX6 

плюс бевацизумаб). Отрицателния прогностичен ефект на VEGF е по-силно изразен 

при пациентите с най-високи нива на VEGF. (J M Jürgensmeier и сътр. 2013)  

Систематичния обзор и мета-анализа направен от Liu и сътр. през 2014г. обобщава 

доказателствата отностно точността на серумните диагностични и прогностични 

маркери за колоректалния карцином. Техния обзор е направен от всички публикации за 

периода от 62 години, като включва 153 доклада. В този мета анализ е установено, че 

серумните нива на VEGF е прогностичен маркер относно преживяемостта на 

пациентите с колоректален карцином HR - 2,245 (CI: 1.347-3.744), р = 0,000. (Zhongyu 

Liu и сътр. 2014) 

В нашето проучване установихме, че пациентите с високи стойности на VEGF са с по-

лоша преживяемост, за разлика от тези с ниски нива (30,15 мессеца срещу 38.23 

месеца). Въпреки че ние не установяваме статистическа значимост (р=0,092) за 

преживяемостта, с което да потвърдим данните от предходните проучвания, се 

установява стабилна тенденция в тази посока. Предполагаме, че не получаваме 

статистическа разлика поради малкия период на проследяване на пациентите. Затова в 

обобщение можем да кажем, че серумните нива биха могли да се използват като 

прогностичен маркер относно прогресия на заболяването и преживяемостта на 

пациентите с колоректален карцином.  

Автори Преживяемост 

Ние 2016 р=0,092 

Zhongyu Liu и сътр. 2014 Р = 0,000 

Seker MM и сътр. 2013 Р = 0,001 

J M Jürgensmeier и сътр. 2013 Р<0,05 

Wang TB и сътр. 2011 Р = 0,001 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%26%23x000fc%3Brgensmeier%20JM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Z%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Z%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Z%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seker%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24254563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%26%23x000fc%3Brgensmeier%20JM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22295309
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Jantus-Lewintre E и сътр. 2011 Р<0,05 

Kwon KA и сътр. 2010 Р = 0,053 

Li M и сътр. 2010 Р = 0,011 

Longo R и сътр. 2008 Р<0,05 

Dowlati A и сътр. 2008 Р = 0,04 

Табл.27  Влияние на серумните нива  на VEGF върху преживяемостта на пациентите 

с колоректален карцином според различните автори.  

 

В литературата много малко автори разглеждат отделно дебелочревния и ректалния 

карцином. Единствено De Vita F и сътр. установяват зависимост в преживяемостта при 

пациенти с дебелочревен карцином от серумните нива на VEGF(р = 0,01) и клиничния 

стадий (р = 0,004), което се потвърждава и в нашето проучване. (De Vita F и сътр. 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22819906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Vita%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14716760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Vita%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14716760
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ИЗВОДИ 

1. Установени са статистически значими разлики в серумните нива на VEGF при 

пациенти с КРК (585,74 ) спрямо здрави контроли (средно 327,32) (p = 0,014). 

2. Установено е, че пациентите с по-висок клиничен стадий, имат по-високи нива 

на VEGF (р = 0,047). 

3. Установена е  асоциация между серумните нива на VEGF и степента на 

диференциация (р=0,041) и лимфното метастазиране (р = 0,025). 

4. Установената прогностичната значимост на предоперативните серумни нива на 

VEGF е сравнима с  тази на утвърдените серумни маркери  CEA (р = 0,011) и CA 

19-9 (р = 0,003). 

5. Установена е зависимост между експресията на VEGF в туморната тъкан и 

наличните метастатични лимфни възли при болните с КРК (р = 0,05). 

6. От изследваните фактори, значимост за преживяемостта установихме за TNM 

стадия (р = 0.000),  наличие на лимфни метастази (р = 0.000), наличие на 

далечни метастази (р = 0.000), CEА (р = 0.025) и CА 19-9 (р = 0.000). 

7. Предоперативно високите нива на VEGF се асоциират  с по-кратка 

преживяемост. 

8.  Предоперативните серумни нива на VEGF са  независим прогностичен маркер 

за прогресия и изход, което предполага включването им в алгоритъм за 

проследяване на пациенти с КРК.  
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ПРИНОСИ 

Приноси с научно-практичен характер: 

1. За първи път в България се определят предоперативни серумни концентрации на 

VEGF при пациенти с доказан колоректален карцином и здрави контроли. 

2. Въвеждане на определяне нивата на VEGF в кръв при пациенти с КРК, 

предоперативно и в следоперативното проследяване, като метод за ранна 

диагностика и прогнозиране на последващ метастатичен процес. 

3. Имунохистохимично определяне на VEGF в тумора, като оценка за неговия 

метастатичен потенциал. 

4. Прилагане на нов за страната независим прогностичен фактор, при пациенти с 

КРК, който може да бъде отнесен към значимите прогностични фактори 

влияещи върху изхода от заболяването. 

 

Приноси с научно-теоретичен характер: 

1. Определянето на тъканната експресия на VEGF и серумните нива на VEGF може 

да бъде обект на допълнително изследване с цел потвърждаване на 

потенциалната корелация за отговор към антиангиогенезното лечение. 

2. Установяване на възможните причини за провал на химиотерапията в 

зависимост от серумните нива на VEGF и експресията на VEGF при пациенти с 

КРК. 
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INFLUENCE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWN FACTOR 

/VEGF/ ON THE TREATMENT OF PATIENT WHIT 

COLORECTAL CANCER 

Aim and objectives: Some biomarkers play a crucial role primary stimulating of cancer 

growth, metastatic process and tumor angiogenesis. Although their clinical significance in 

prognosis is unclear. The aim of our study was to evaluate the role of vascular endothelial 

growth factor (VEGF) as a prognostic biomarker of the progression of colorectal cancer. 

Material and methods:  For the period of 2011 – 2013 we analyzed 64 patients (41 male and 

23 women) with sporadic colorectal cancer (CRC). The mean age in our group was 68,98,6 

years. The results of preoperative serum levels of VEGF were compared with these in 40 

healthy controls (HC). We performed immunohistochemical analysis protocol for reporting 

the expression of tissue VEGF. The results of pre-operative serum levels of VEGF and its 

expression in the tumor, CEA and CA 19-9 were analyzed in terms of sex, age, localization of 

the disease, clinical stage, lymph node metastasis, tumor differentiation and survival after 

surgery. 

Results: The mean preoperative serum levels of VEGF in patients with CRC were 585,74  

±462,95 pg/ml than 327,32 ±132,64 pg/ml in HC. The levels of VEGF in patients with II and 

III clinical stage were significantly elevated (р=0,024, р=0,017 respectively). Patients with 

low grade CRC had significantly elevated preoperative serum levels of VEGF 

(р=0,041).There is a significant association of VEGF tumor expression and clinical stage and 

presence of lymph node metastases (р = 0,047, р = 0,05, respectively).There is a significant 

association between serum levels of VEGF and CEA (р = 0,011) and CA 19-9 (р = 0,003). 

Patients with shorter survival after surgery have higher levels of preoperative VEGF. We 

didn’t find significant association between VEGF tumor expression and survival after surgery 

in patients with CRC (p=0.525). We found statistically significant difference in survival 

depending on: pTNM stage (p = 0.000) lymph node metastases (p = 0.000) and distant 

metastases (p = 0.000) and serum tumor markers CEA (p = 0.025) and CA 19-9 (p = 0.000) 

Conclusions: Preoperative serum VEGF levels were independent prognostic marker for 

progression and outcome, suggesting their involvement in tracking algorithm of patients with 

colorectal cancer. 


